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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.11.2020
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 17.11.2020 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“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve Vaší žádosti jste požadoval poskytnutí územního rozhodnutí, které vydal v nedávné době
Stavební úřad ÚMČ BS pro dům na adrese Rezkova 25D.
Vámi požadované územní rozhodnutí 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:
 územní rozhodnutí č. 177 ze dne 30.10.2020, č. j. MCBS/2020/0152177/CHOM (39 stran)
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Stavební úřad

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

Číslo jednací:

MCBS/2020/0152177/CHOM

K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2015/0122642
3200/MCBS/2015/0122642

Ing. arch. Maítina Chovancová, tel.: 542526422
Brno 30. 10. 2020

R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno

Územní řízení o umístěnf stavby nazvané ,,Viladům Rezkova"

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 177
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdržel dne 4. 11. 2015 žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Viladůín Rezkova" na pozemcích par. čís. 1489, 1488 a
1485, k. ú. Stránice, obec Brno. Žadatelem je společnost R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a,

602 00 Bmo, IČ 022 42 516, do dne 8. -10. -2018 v řízení zastoupená na základě plné moci
společností Kuba & Pilař architekti s. r. o., Kopečná 387/58, 602 00 Brno, IČ 277 38 027.
Stavební úřad vydal dne 29. 3. 2016 územní rozhodnutí č. 136 pod č. j.:

MCBS/2016/0014733/CHOM, které v odvolacím řízení Odbor úzeínnffio a stavebn?ího řízení

Magistrátu města Brna zmšil rozhodnutím č. j.: MMB/0286473/2016 ze dne 25. 7. 2016,
pravomocným ode dne 26. 7. 2016. V přezkuínném řízení vydal odbor územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j.: JMK 113951/2017 dne 17. 8.

2017 rozhodnutí, kterým pro pochybení a rozpor s právnírni předpisy rozhodnutí OÚSŘ MMB
zmšil a věc mu vrátil k novému projednáni. V odvolacím řízení vydalo Ministerstvo pro místn?í
rozvo3 dne 31. 5. 2018 pod č. j.: MMR-46323/2017-83/3357 rozhodnutí, pravomocné ode dne

7. 6. 2018, kterým rozhodnutí OÚPSŘ KÚ JmK potvrdilo. Po novém projednání vydal OÚSŘ
MMB v odvolacím řízení dne 15. 11. 2018 pod č. j.: MMB/0455936/2018 nové rozhodnutí,
pravomocné ode dne 20. 11. 2018, kterýrn územní rozhodnutí č. 136 opět zrušil a věc vrátil
stavebrí?ímu úřadu k novému projednání.

V územnírn řízení o umístěn?í uvedené stavby se podle ustanovení článku II bodu 10. zákona
č. 225/2017 sb., změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů, postupuje podle
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
účinném do dne 31. 12. 2017 (dále jen stavební zákon), podle jeho prováděcích právních
předpisů a podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění účinném do dne 31 . 12. 2017
(dále jen správní řád).

Stavební úřad po novém projednání a posouzení záměru podle ustanovení § 90 stavebního
zákona vydává podle ustanovení § 79 odst. l a § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení
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§ 9 vyhlášky č. 503/2006 sb., o poďrobnější úpravě úzémního rozhodovánf, územního opatření a
stavebního řádu, ve zněni účinném do dne 19. 4. 2018, žadateli, tj. společnosti

R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno, IČ 022 42 516,
rozhodnuti o umístění stavby
nazvané

,,Viladům Rezkova"

na pozemcích par. čís. 1489, 1488 a 1485, k. ú. Stránice, obec Brno.
Druh a účel stavby:

Předmětem žádosti je novostavba bytového domu navržená v ulici Rezkova na místě stávající
budovy č. p. 427 (Rezkova 25d), jejíž odstranění bylo stavebním úřadem povoleno rozhodnutím
vydaným dne 5. 1l . 2015 pod č. j.: MCBS/201 5/0121 753/SKOM, pravomocným ode dne 12. 12.
2015. Plytový dům obsahuje 5 bytových jednotek a 7 stání v podzemní garáži. Součástí stavby
jsou nová vodovodni přípojka, akumulační a vsakovací bloky spřívodním potrubím
a 2 šachtami, vstupní chodník do domu se schodištěm, 3 veríkovní odstavná stání, autovýtah,
přístřešek pro popelnice, opěrné zídky a nové oplocenf.

Členěríí stavby na stavební objekty.'
SO 1, Viladům

SO 2. Vodovodní přípojka

Umístěnt a prostorové řešerí stavby (všechna uvedená parcelní čísla poze? se vztahují

ke katastrálnímu území Stránice, obec Brno):
Stavební objekt SO 1. Viladům:

Bytový dům je situován na pozemcích par. čís. 1488 a 1489. V úrovni 2. PP je vzdálen
0,38 - 0,83 m od hranice s pozemkem par. čís. 1485, ve 3. PP - 2. PP O,43 - 2,14 m od hranice
s pozemkem par. čís. 1486 a 28,60 - 26,60 m od hranice s pozernky par. čís. 1500/73 a }500/74.
Ve všech podlažích přiléhá k hranici s pozemkem par. čís. 1490, a tím i ke štítové zdi sousedni
budovy Rezkova 25c; nejmenší vzdálenost půdorysně ustoupené části navržené budovy
od hranice s pozemkem par. čís. 1491 je 2,77 m. Od budovy Rezkova 27 je navržený bytový
dům v ůovni 3. PP - 2. PP vzdálen 7,88 - 9,96 m, v úrovni 1. PP - 2. NP 13,53 - 13,41 m,

v úrovni 3. NP jsou uvedené vzdálenosti (pro budovu v úrovni 1. PP - 2. NP ) větší o 1,65 m.
Od bytového domu Bohuslava Martinů 42 je navtžená budova v úrovni 3. PP - 2. PP vzdálena
45,75 m a oď bytového domu Bohuslava Martinů 40 vtéže úrovni 46,25 m (vzhledem
kpůdorysným tvarům pozeínků odpovídajícím nepravidelnýín čtyřúhelnikům nejsou hranice
nayržené budovy rovnoběžné s hranicemi pozemků).

Navržený bytový dům má celkem 6 podlaží, ztoho 3 podzemní a 3 nadzemní, poslední
nadzemní podlaží je ustupující. Maximálních pudorysných rozměni dosáhne ve 2. PP, kde má
šířku 17,62 m a délku 26,10 m; ve 3. PP při stejné šířce ustoupí od chodníku a má délku
20,65 m; v 1. PP - 2. NP má šířku 12,12 m a délku 15,15 m; ve 3. NP má při stejné ďélce šířku
10,47 m. Uliční a část zahradního pničelí navazují na sousední budovu Rezkova 25c. Bytový
dům je zastřešený plochou střechou s atikou ve výškové úrovni +9,55 m (výšková kóta *0,00 je
v projektové dokumentaci vztažena k výškové hladině 315,Ol m n. m. Bpv a k úro'vni podlahy
1. NP). Podlaha 3. PP je navržena ve výškové úrovni -8,95 m. Upravený terén je vmístě
společného hraničního bodu pozemků par. čís. 1489, 1490 a 1485 navržen ve výškové úrovni
-2,11 m, v místě společného hraničního bodu pozemků par. čís. 1489, 1486 a 1485 ve výškové
úrovni -1,76 m, v místě návaznosti na ulični část sousedního domu Rezkova 25c ve výškové
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úrovni -2,11 m a v místě návaznosti na jeho dvorní část ve výškové úrovni -6,05 m, upravený
terén podél terasy před zahradním průčelím bytového domu je navržen ve výškové úrovni
-8,95 m.

Ve 3. PP jsou nawženy sklepnf kóje a část mezonetového bytu kategorie 5 + kk; ve 2. PP je
situováno vyšší podlaží mezonetového bytu, technická místnost s úklidovým koutem a podzemní
garáž pro 7 automobilů (l stání je vyhrazeno pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově
postižené); v 1. PP - 3. NP je navížen 1 byt kategorie 4 + kk v každém podlaží. Lodžie a terasy
bytů jsou orientovány do zahradní části pozernků. Převažující část střechy nad 2. PP je navržena
jako nepřístupná zvýšená plocha, osázená bezúdržbovou zelení. Vertikální komunikaci v domě
umožnf dvouramenné přímé schodiště a výtah. Vozidla budou do garáže dopravována
autovýtahem, do kterého se bude vjíždět z ulice Rezkova. Z garáže ve 2. PP a z mezonetového
bytu je navržen přístup do zahrady.

Kpřipojení bytového domu na elektřinu, plyn, jednotnou kanalizaci a sít' elektronických
komunikací budou sloužit stávající přípojky. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody zajistí
plynový kondenzační kotel instalovaný vtechnické místnosti ve2. PP. Splaškové vody
z podzemních podlaží budou odváděny do čerpací jírnky DN 1200 instalované pod podlahou
3. PP. Vmístech připojenf namístní komunikaci budou stávající iienýrské sítě uloženy
do chrániček.

Akumulační a vsakovací podzemní bloky s přívodním poírubím a 2 šachtami jsou situovány
na pozernku par. čís. 1488, v zab?radě za bytovým domem. Budou sloužit k odvedení dešt'ových
vod ze střechy a teras budovy, které z důvodu svažitého terénu nebudou svedeny do jednotné
kanalizace. Podzemní bloky Nidaplast s celkovými rozměry 2,40 x 7,50 x 0,50 m a retenčním

objemem 8,64 m3 budou instalovány v půdorysné vzdálenosti 1,91 m od hranice s pozernkem
par. čís. 1500/73 a ve vzdálenosti 5,34 m od hranice spozernkem par. čís. 1491. Trasa
přívodního potrubí DN 150 navazuje na podélnou půdorysnou osu bloků a má délku 18,30 m.
Na přívodním potrubí bude před zaústěním do bloků instalována betonová revizní šachta
DN 1000; u hranice s pozemkem par. čís. 1500/73 bude za bloky instalována polypropylénová
šachta DN 400.

Vstupní chodník do domu se schodištěm je situovaný na pozernku par. čís. 1489, podél hranice
s pozemkem par. čís. 1490, ve výškových úrovmch-2,1l m a -3,05 m. Bude mít šířku 1,19 m,
před vstupem do domu 2,76 m, a celkovou délku 6,28 m.
Zpevněné plochy pro parkování a odstavení 3 automobilů jsou navrženy před uličním pmčelím
bytového domu na pozernku par. čís. 1489, podél hranice s pozemkem par. čís. 1485. Zpevněná
plocha pro 2 automobily, na které bude umístěný i přístřešek pro popelnice, je situována vedle
vstupního chodníku a má půdorysné rozměry 7,15 x 5,17 m. Pásem zeleně šířky 0,35 m bude
oddělena zpevněná plocha s rozměry 3,00 x 5,03 m pro l automobil.
Nájezdová plošina autovýtahu je navížena na pozemku par. čís. 1489, vedle zpevněné plochy
pro parkování, ve vzdálenosti 1,57 m od hranice s pozemkem par. čís. 1486. Plošina bude mít
šířku 2,81 a délku 6,58 m včetně nájezdové zpevněné plochy, od chodniku bude oddělena
bránou. Autovýtah bude současně plnit funkci vertikální plošiny pro přepravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Přístřešek pro popelnice je navržen na pozemku par. čís. 1489, na zpevněné ploše. Bude mít
půdorysné rozměry 0,80 x 4,05 m a výšku 1,20 m, kratší půdorysnou stranou bude situován
na &anici spozernkem par. čís. 1485, homí hrana bude ve výškové úrovni -0,62 m.
Do přístřešku bude přemístěný zeínní uzávěr HUP a elektrická přípojková skříň.
Opěrné rjdky tloušt'ky 200 mm jsou navrženy na pozemcích par. čís. 1488 a 1489 k vyrovnání
výškových rozdílů terénu. Zídka situovaná na hranici spozeínkem par. čís. 1490, podél
vstupního chodníku, bude mít délku 6,02 m a její horní hrana bude ve výškové úrovni -0,62 m.
Zídka situovaná na hranici s pozernkem par. čís. 1486 bude mít v úseku délky 12,87 m horní
hranu ve výškové úrovni -0,73 m; v následujícím úseku délky 21,11 m situovaném na hranici
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spozemky par. čís. 1486 a 1487 bude horní mana opěrné zídky kvůli svažitému terénu
v proměnlivé výškové úrovni, od -3,67 m po -8,66 m, od rostlého terénu rnft výšku

0,15 m-1,29 m (v uvedeném úseku bude sloužit k instalaci oplocení výšky 1,3 5 m).
Oplocení je navrženo na místě stávajícího plotu na pozemcích par. čís. 1488 a 1489. Plotové
pletivo výšky 1,50 m bude na hranici spozemky par. čís. 1491, }500/74, 1500/73 a 1487
instalováno na terénu., na úsek zídky s horní hranou v proměnlivé výškové úrovni na hranici
s pozemky par. čís. 1487 a 1486 bude osazeno plotové pletivo výšky 1,35 m. Prostor autovýtahu
bude na hranici s pozemkem par. čís. 1486 oddělen ocelovým tyčovým plotem výšky 0,9 m
a délky 6,58 m.

Stavebrí objekt SO 2. Vodovodní přípojka:

Nová vodovodní přípojka HDPE D63 x 5,7 mrn je situována na pozemcích par. čís. 1485
a 1489. V ploše vozovky ulice Rezkova se napojí na stávající vodovod LT DN 80 a povede
kolmo od řadu pod vozovkou, chodníkem a zpevněnou plochou. Do budovy bude zaústěna
ve vzdálenosti 4,12 m od hranice s pozemkem par. čís. 1490. Trasa přípojky má délku 8,10 m.
Druh pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umist'tije:

Pozemek par. čís. 1489, k. ú. Stránice, obec Brno, je vkatastm nemovitostí evidován jako
,,zastavěná plocha a nádvoří", pozemek par. čís. 1488,k. ú. Stránice, obec Brno, jako
,, zahrada " a pozemek par. čís. 1485, k. ú. Stránice, obec Brno jako ,, ostatní plocha ".
Vymezení ůzemí doíčeného vlivy stavby:

Do území dotčeného vlivy stavby byly zahrnuty následující pozemky:

- pozemky, na kterých se stavba umist'uje: par. čís. 1489, 1488, 1485, k. ú. Stránice, obec Brno,
- sousední pozemky: par. čís. 1486 (součástí pozemku je budova č. p. 428), 1487, 1490 (součástí
pozernku je budova č. p. 682), 1491, 1 500/74, 1 500/73, k. ú. Stránice, obec Brno.
Pro projektovou přípravu síavby a realizaci částí stavby, které nevyzadují stavební povolerxí ani
ohlášení, stavební úřad stanoví fflto podmínky:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydaném dne 19. 5. 2015 pod č. j.: KHSJ]'ví
20441/2015/BM/HOK:

- Vdokumentaci pro stavební řízení bude zpracováno precizované hlukové vyhodnocení
maximálního provozu všech zdro5u hluku v navržené stavbě na ul. Rezkova (na místě stávající

budovy Rezkova 25d) v Brně, v souladu s požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti

hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (stropy,
stěny, obvodový plášt' včetně oken, zejména po upřesnění hlukových parametrů autovýtahu),
dokladující reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku, upraven'ých nařízením
vlády č. 272/201 1 sb., o ochraně zdraví před nepříznivýíni účinky hluku a vibrací (dále jen
NV č. 272/201 1 sb.), prO chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb
a pro dennf dobu a nočni dobu.

- Vdokumentaci pro stavebm: řízení bude zpracováno hlukové vyhodnocení dokladující,
že během realizace na'vržené stavby bude u nejbližší chráněné zástavby zajištěn reálný
předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku upravených NV č. 272/2011 Sb.
pro chráněné venkovní prostory staveb. Je nutné uvést časový harmonograrn jednotlivých prací
a etap stavby, vyčlenit nejhlučnější pracovní operace - popsat pracovní postup a jejich délku
a případně navrhnout účinná protihluková opatření tak, aby navržený způsob provádění stavby
spl'ňoval požadavky NV č. 272/20 11 Sb.

Č.j. MCBS/2020/0152177/CHOM

str. 5

2. Budou dodrženy podmínky Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna uvedené

vzávazných stanoviscích č. j.: MMB/0128901/2019/MIDA ze dne 25. 3. 2019, č. j.:
MMB/0139557/2019/Blak ze ůe 1. 4. 2019 a ve vyjádření, které jsou součástí koordinovaného
stanoviska vydaného dne 26. 1l. 2019 pod č. j.: MMB/0 11 3082/20 19:

- Spalinová cesta plynového kotle (kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu do 45
kW) bude vyvedena nad střechu dotčeného objektu.
- Případné změny ve způsobu vytápění, projektovaném výkonu a počtu plynových kotlů budou
předloženy ke schválení nejpozději v dalším stupni projektové dokumentace.
- Zdrojem tepla bude plynový kondenzačni kotel nízkoernisních parametrů s max. koncentrací

70 mg/ m3 NOx Ve spalinách, při 3% 02 (5. tř. NoX).
- Do dalšího stupně projektové dokumentace budou zapracována navrhovaná technická

a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch,
očista komunikací, organizační opatření atd.).

- Do projektové dokumentace pro stavební řízení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 sb.,
o dokumentaci staveb, bude zpracována kapitola nakládání s odpady vzniklými v rárnci realizace
stavby - maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace, bilance
zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
- odpady zatřídit dle vyhl. 93/2016 sb., o Katalogu odpadů,

- uvést předpokládaná maximální produkovaná množství jednotlivých dmhů odpadů
vzniklých v rámci stavby v tunách,

- u jednotlivých druhů odpadů uvést plánové koncové nakládání s nimi, to znamená, zda

budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů - např. k využívání odpadů

forrnou recyklace nebo do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (např. zemÍny);
do zařízení k energetickému využívání odpadů (spalitelné odpady); případně do zařízení
k odstraňování odpadů - skládka; kombinované nakládání dle vlastností odpadů,
- v projektové dokumentaci musí být uvedeno, že s odpady bude nakládáno v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě
oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě,

která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu
odpadů.

- V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání
s odpady stanovenou v § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití,
odstranění).

- Bilance zemních prací - celkové množství zerniny vzniklé v rámci zemnich prací, množství
zeminy využité v ráímci stavby v souladu s projektovou dokumentací (při splnění podmínek
stanovených § 2 odst. 3 zákona o odpadech se nejedná o odpad), popis nakládáni s přebytečnou
zeminou (odpadem).

- Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 83 9061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 9021 -Technologie vegetačních úprav
v krajině - rostlÍny a jejich výsadba a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.
- Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firrnou ktermínu
závěrečné prohlídky stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

- Následná údržba nově vysázené zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo k její
devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu.

3. Budou dodíženy podínfnky Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Magistrátu města Brna uvedené ve vyjádření, které je součástí koordinovaného stanoviska
vydaného dne 26. 11. 2019 pod č. j.: MMB/Ol 13082/2019:

- Nádíaž pro akumulaci a vsakování dešt'ových vod je vodním dílem a podléhá povolení podle
ustanovení § 15 zákona č. 254/200 l sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen ,,vodní zákon"). Věcně a místně příslušným orgánem k povoleni stavby je OVLHZ
MMB. Stavba současně vyžaduje povolení k nakládání s vodami.
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- Žádost o stavební povolení a žádost o povolení nakládáni s vodami b?idou doloženy podle

vyhlášky č. 183/2018 sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně kladného hydrogeologického

posouzení možnosti zasakování potřebného objemu dešt'ových vod. Žádost bude podepsána

statutárním zástupcem. V projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení
a dotčených orgánů a organizací.

4. Budou dodrženy podmfnky Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Magistrátu města Brna uvedené v závazném stanovisku vydaném dne 18. 6. 2019 pod č. j.:
MMB/0257260/2019:

- Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) se
uděluje pro stavbu ,,Viladům Rezkova" v rozsahu: ze ZPF bude trvale odňata zemědělská půda
na pozemku par. čís. 1488, k. ú. Stránice (kód 610330), a to v rozsahu celé výměry parcely,

tj. 567 m2; dmh uyedeného pozemku podle katastm nemovitostí: zahrada; BPEJ -odnímané

zemědělské půdy: 2.08.40, třída ochrany IV. Odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným
nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměm musí zůstat odnímaná půda nadále
zemědělskou půdou.

- Kzajištění ochrany ZPF provede stavebník zčásti pozemku dotčeného odnětím podle

ustanovení § 8 odsl. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad skrývku kulturríích
vrstev půdy - ornice a zúrodněn?í schopných vrstev půdy o mocnosti O,20 m, v celkovém

množství 10 m3. Celý objem skryté ornice bude uskladněn po dobu výstavby na oddělené části
pozemku a po dokončení stavby bude ornice použita pro vegetační úpravy, které budou
provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemků.

- Stavebmk je povinen yés{ ye stavebním deníku záznamy o činnostech souvisejících
se skrývkou, přemistěním, rozprostřenfm či jiným využitím, ochranou a ošetřovánfm skrývaných
kulturních vrstev půdy. V deníku uvede všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání kulturních vrstev půdy. Na vyžádání předloží stavebník orgánu
ochrany ZPF k posouzení plnění podrnínek souhlasu.

- Pro zbylou část pozemku se uděluje výjimka od skrývky omice v souladu s ustanovením § 8
odst. l písm. a) zákona o ochraně ZPF, nebot' zbylý pozemek nebude zasažen stavební činností
a bude nadále sloužit jako zeleň.

- Stavebník je povinen učinit opatřenf k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

- Vzhledem k trvalému charaktem odnětí se nepožaduje plán rekultivace.

- Podle ustanovení § 1l odst. 1 zákona o ochraně ZPF osoba, které svědčí oprávnění k záměm,
pro který byl vydán souhlas kodnětí zemědělské půdy ze ZPF, je povinna za odňatou
zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu. O výši
odvodu rozhoďne Odbor VLHZ MMB v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle
zvláštních předpisů (stavební zákon) po zahájení realizace záměru. Předmětem odvodů je plocha
potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy.

- Konečná výše odvodů bude stanovena samostatným správním rozhodnutí.

- Stavebník je povinen Odboru VLHZ MMB podle ustanovení § 1l odst. 4 písm. a) zákona
o ochraně ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je soublas sodnětírn
podkladem, do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

- Stavebník je povinen Odbom VLHZ MMB podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) píseímně
oznárnit zahájení realizace záměm, popřípadě zahájení další etapy záměru (např- zahájení
skrývky ornice aj.) nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

- Dojde-li ke zrněně v osobě stavebnfka, tj. povinného k platně odvodů, nový stavebn?ík je podle
ustanovení § 1l odst. 6 zákona o ochraně ZPF povinen tuto změnu nahlásit do 1 měsíce od této
zrněny.

5. Bude dodržena podmínka Odboru dopravy Magistrátu města Brna uvedená v závazném
stanovisku, které je součástí koordinovaného stanoviska vydaného dne 26. 11. 2019 pod č. j.:
MMB/Ol 13082/2019:
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- Veškeré zpevněné plochy u objektu musí mít vybudované funkční odvodnění na pozemku
stavby a nesmí být narušeno odvodněnf stávající komunikace.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Odboru obchodu, dopravy a služeb

Úřadu městské 'čá;ti města Brna Brno-střed vydaném dne 27. 7. 2015 -pod č. j.:
MCBS/2015/0068555/URBJ:

- Při výkopu je nutno zachovat jeden jízdní pruh o min. šíři 3,5 m.
- Budou zajištěny bezpečné vshipy a vjezdy do objektů.
- Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m, případně pochůznými lávkami.
- Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.
- O zvláštnf užívání komunikace a uzavírku komunikace požádá zhotovitel min. 30 dní

před zahájením prací Odbor obchodu, dopravy a služeb ÚMČ Brno-střed.
- Stavebník bude respektovat rozsah obnovy komunikací a příjezdové trasy na staveniště, včetně
tonáže použitých vozidel, které stanoví společnost Brněnské komunikace, a. s.

- Pro parkovací a odstavná stánf bude dodržena ČSN 73 6110 projektování místn?ích
komunikací.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Odboru investičního Magistrátu města
Brna vydaném dne 27. 5. 2020 pod č. j.: MMB/021 3491/2020:

- Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona
č. 274/200 1 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
- Budou respektována ustanovení ,,Městských standardů pro kanalizační zařízení" a ,,Městských
standardů pro vodovodní sít"' a vnich uvedené norrny, včetně ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.

- Zásobování vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou, která bude napojena
na vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 v ulici Rezkova a ukončena vodoměrnou sestavou
umístěnou v technické místnosti 2. PP.

- Splaškové vody budou odváděny stávající jednotnou kanalizační přípojkou, která je zaústěna
do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 400 v ulici Rezkova. Přípojka bude ukončena
čisticím kusem za obvodovou stěnou objektu.

- Dešt'ové vody zpředprostoru domu budou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu
vulici Rezkova. Dešt'ové vody ze střech a teras budou odváděny do vsakovacích bloků,
umístěných na pozemku investora (par. čís. 1488).

8. Budou dodíženy požadavky vlastníků a správců dotčené veřejné technické infrastmktury nebo
jejích ochranných pásem, týkající se vytyčení stavby, výkopových prací v blízkosti zařízenf,
kontroly nepoškození sítí před záhozem, zabezpečeni a ochrany stávajících sítí, zajištění výkopů,
podmínek křížení sítí, obnovy komunikačních ploch a staveništní dopravy, uvedené
ve vyjádřeních:
- Brněnských komunikací a. s. zn. : 31 00-Kri-Ml25/ 15 ze dne 11. 5. 2015,
- Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., zn.: 720/006874/2020/OKI ze dne 30. 3. 2020,
zn.: 720/025890/2019/OKI ze dne 19. 12. 2019,
- společnosti E.ON Distribuce, a. s., zn.: B6941-16311427 ze dne 21. 3. 2019, zn.: T677927016842 ze dne 1. 7. 2020,
společniosti GridServices, s. r. o., zn.: 5001889231 ze dne 15. 3. 2019,
České ttelekomunikační infrastruktury a. s. č. j.: 569959/19 ze dne 12. 3. 2019.
9. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou vzhledem ke stanovenému střednímu

radonovému indexu stavebních pozernků navržena technická opatření k zamezení pronikání

radonu z podloží dle ČSN 73 0601 0chrana staveb proti radonu z podloží.
10. V místech křížení navrženého vodovodního potrubí se stávajícími inženýrskými sítěmi bude

dodržena ČSN 73 6005 ,,Prostorové uspořádání-sítí technického vybavení"-. Stávající technické
sítě nesmějí být stavbou narušeny, nesmí být omezena jejich funkčnost a musí k nim být
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urnožněn přfstup jejich správců. Nad jejich trasami nesmějí být budována žádná zařízení, která
by k nim omezovala přístup.

11 . Při prováďění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technického
zařízeríí a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. Dále budou

dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, v platném
znění, upravující požadavky na provádění stavby, a příslušné technické normy. V průběhu
provádění stavebních prací bude dodržen zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví,
vplatném znění, díl 6 § 30-36, a nařízení vlády č. 272/2011 sb., o ochraně zdra'ví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které ukládá povinnost nepřekročit během realizace

stavby v chráněných objektech dotčených stavbou hygienické limity hluku pro chráněný
venkovní prostor a chráněné vnitřní prostory staveb (je třeba sledovat hlukovou zátěž
ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní
a noční provoz a další, zohledněna musí být prašnost, případně navržena opatření k eliminaci
jejich negativních důsledků).

12. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byly při běžné údržbě zaručeny požadovaná mechanická pevnost
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životniho prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Pokud bude třeba použít veřejného
prostranství pro skládku materiálu, bude požádán předem o souhlas příslušný správní orgán.
V plochách zeleně nesmí být skladována zemina ani stavební materiál nebo odpad. Stavba bude
projednána se všemi investory, kteří v uvedené lokalitě budou provádět investiční činnost nebo
opravy podzemnich vedení technických sítí.

13. Při realizaci částí stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, a při přípravě
projektové dokurnentace pro povolen?í stavby bude dodrženo urnístění stavby na pozemcích
uvedené včásti územního rozhodnutí popisující prostorové parametry stavby a obsažené
v dokumentaci zpracované v r. 2015 a revidované v r. 2019 projekční kanceláří Kuba & Pilař
architekti s. r. o., Kopečná 387/58, 602 00 Brno, autorizovaným architektem Akad. arch.
Ladislavem Kubou, která byla projednána a ověřena v územním řízení. Případné zrněny nesmějí
být realizovány bez předchozí'Tho projednání a povolení stavebnfm úřadem.

Za splnění uvedených podmínek odpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce.

Účastnikem územrůo řízení vymezeným podle ustanovení § 27 odst. l písm. a) správního řádu,
na kterého se vztahuje rozhodnutí spráí
správního orgánu, je žadatel, tj. společnost R - Time, s. r. o.,
IČO
Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno, IČ
022 42 516.

Odůvodnění:

Dnem podánf žádosti bylo zahájeno územní řízení. Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné
a nesplnilo náležitosti uvedené vustanovenich § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky
č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebm'ho
řádu, ve znění účinném do dne 19. 4. 2018, potřebné k řádnému posouzení žádosti z hlediska
zájrnů sledovaných vúzemí, stavební úřad řízení přemšil, vyzval žadatele kodstranění
nedostatků podání a k provedení tohoto úkonu mu stanovil 1Mtu do dne 31. 3. 2016. Podklady
byly doplněny dne 14. 12. 2015.

Dokumentace připojená k žádosti obsahovala po doplnění ze dne 14. 12. 2015: průvodní zprávu
revidovanou 12/2015, souhrnnou technickou zprávu revidovanou 12/2015, situační výkresy
(C.1 situačn?í výkres širších vztahů; C.2 celkový situační výkres revidovaný 12/2015;

Č.j. MCBS/2020/0152177/CHOM

str.

9

C.3 koordinačni situačni výkres revidovaný 1 2/20 15 ; C.4 katastrální situační výkres, C.5 situační
výkres zastavěných ploch), výkresovou dokumentaci (D. l půdorys 2PP, 3PP; D.2 půdorys IPP,
INP; D.3 půdorys 2NP, 3NP, střecha; D.4 řez A-A, B-B; D.5 řez C-C; D.6 pohled severní;
D.7 pohled jižní; D.8 pohled západní; D.9 pohled východní; D.10 - D.l4 vizualizace;
D. 15 - D. 16 zákres do fotografie), požárně bezpečnostní řešení a dokladovou část.
Dokladovou část dokumentace tvořily po doplnění ze dne 14. 12. 2015 následující
podklady:
- závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: Odboru územního plánování
a rozvo5e Magistrátu města Brna (dále jen MMB) č. j.: M]'víB/0240258/2015/Piš ze dne 22. 6.
2015; Odbom životního prostředí MMB č. j.: MMB/0184478/2015/DUMA ze dne 13. 5. 2015;
Odboru památkové péče MMB, Odboru dopravy MMB, Odboru vodm'ho a lesního hospodářství
a zemědělství MMB - součásti koordinovaného stanoviska MMB č. j.: MMB/Ol 72352/2015 ze
dne 2. 7. 2015; Hasičského záchranného sbom Jihomoravského kraje ev. č.: HSBM-73-l-953/lOPST-2015 ze dne 21. 5. 2015; Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem

vBrně č. j.: KHSJM 20441/2015/BM/HOK ze dne 19. 5. 2015; ČR - Státní- energetické
inspekce, územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina zn. : 865/ 1 5/062. l 03/Vo

ze dne 26. 5. 2015; Odboru obchodu, dopravy a služeb Úřadu městské části města Brna Brnostřed č. j.: MCBS/2015/0068555/URBJ ze dne 27. 7. 2015,
- rozhodnutí dotěených orgánů: rozhodnutí vydané Odborem obchodu, dopravy a služeb

Úřadu městské části města Brna Brno-střed dne 12. 6. 2015- pod č. j.:
MCBS/2015/0048097/MINM (pravomocné ode dne 17. 7. 2015), kterým silničnf správní úřad
povolil zvláštní užívání místní komunikace Rezkova kuložení vodovodní přípojky
v komunikační ploše; rozhodnutí vydané dne 29. 6. 2015 pod č. j.: MCBS/2015/0048577/URBJ
týrnž správním úřadem (pravomocné ode dne 16. 7. 2015), kterým povolil zřízení dvou sjezdů
na místní komunikaci ulice Rezkova,

- stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury: Brněnských
komunikací a. s. zn.: 3100-Kri-Ml25/15 ze dne 1l. 5. 2015; Technických sítí Brno, akciové
společnosti, zn.: 5800-st-432/15 ze dne 29. 4. 2015; Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., zn.:
720/010663/2015/OKI ze dne 5. 5. 2015, zn.: 721/006436/2014/IHa/LPr ze dne 18. 3. 2014, zn.:

721/027924/2015/MMa ze dne 26. 1l. 2015; společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., zn.:
T6779-16064127; společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn.: 50011 19440 ze dne 21. 5.
2015; společnosti 02 Czech Republic, a. s., č. j.: 586247/15 ze dne 28. 4. 2015; společnosti

UPC Česká republika, a. s., ze dne 28. 4.- 2015; Odbom investičního MMB č. j.:
MMB/0166868/2015 ze dne 4. 6. 2015; Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů

nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ČR sp. zn.:
55485/2015-8201-OUZ-BR ze dne 8. 6. 2015,
- vyjádření a souhlasy vlastníků pozemků: vyjádření Majetkového odboru MMB č. j.:
MMB/00168170/2015 ze dne 18. 5. 2015; vyjádření Odboru správy majetku MMB č. j.:
MMB/0280775/2015 ze dne 24. 7. 2015;

- ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a podklady: znalecký posudek vlivu projektovaného
objektu Viladům Rezkova vBrně na zastíněni okolí sdodatkem č. 1 posuzujícím vliv
na proslunění zahrady RD Rezkova 25c, par. čís. 1491, zpracovaný Milanem Tesařem, soudním
znalcem z obom zdravotnictví a osvětlení; znalecký posudek proslunění a denního osvětlení
bytových jednotek projektovaného objektu Viladůrn Rezkova vBrně zpracovaný Milanem
Tesařem, soudním znalcem zobom zdravotnictví a osvětlení; akustická studie ,,Viladůrn
Rezkova Brno, novostavba bytového domu" zpracovaná
; zpráva
o in?ženýrsko-geologickém posouzení ,,Brno - Rezkova ulice, parcely 1488 a 1489, k. ú.
Stránice"; závěrečná zpráva imenýrskogeologického a hydrogeologického průzkurnu ,,Stránice,
okr. Brno-město, Viladům Rezkova, jednostupňový průzkum"; protokol o stanovení radonového
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indexu pozernku; vyjádření Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO

Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,

- plná moc k zastupován?í udělená společností R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a, 602 00
Brno, společnosti Kuba & Pilař architekti s. r. o., Kopečná 387/58, 602 00 Brno (ukončenf její

platnosti v územním řízení bylo písemně sděleno odvolacímu orgánu dne 8. 10. 2018).

Stavební úřad v souladu sustanovenim § 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením č. j.:
MCBS/2016/0006139/CHOM ze dne 18. 1. 2016 oznámil zahájení územnfho řízení všem
účastníkům řízen?í a ďotčeným orgánům, k projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 11. 2.
2016 a současně účastníky řízení a dotčené orgány upozornil, že námitky a závazná stanoviska
mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Před zahájením
ústnfho jednání dne 1l. 2. 2016 předala stavebnímu úřadu paní
která byla zplnomocněna panem
,
, a paní
kzastupování na ústn?ím jednání, společné námitky uvedených účastníků řizen?í, o kterých
vprůběhu jednání he 11. 2. 2016 nedošlo kdohodě. Poněvadž se jedná o nárnitky, které
nepřekračují rozsah působnosti stavebního úřadu (netýkají se existence nebo rozsah?i
vlastnických nebo jiných věcných práv), posoudil je podle ustanovení § 89 odst. 6 stavebnfho
zákona na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem. Posouzeni námitek uplatněných
dne 1l. 2. 2016 je uvedeno v závěru odůvodnění rozhodnutí.

Dne 29. 3. 2016 vydal stavebni úřad územní rozhodnutí č. 136 pod č. j.:

MCBS/2016/0014733/CHOM, které v odvolacím řízení Odbor úzeínnffio a stavebniho řízení

Magistrátu města Brna zmšil rozhodnutím č. j.: MMB/0286473/2016 ze dne 25. 7. 2016, a jako
stěžejní důvod uvedl nesoulad nawhované stavby s územně plánovací dokurnentací. Stavebni
úřad vyzval žadatele opatřením č. j.: MCBS/201 6/0141390/CHOM ze dne 5. 9. 2016 k doplněm
žádosti a usnesením č. j.: MCBS/2016/0142643/CHOM z téhož dne územní řízení do dne 31. 3.
2017 přemšil. LMta pro doplnění byla žadateli prodloužena usnesenim č. j.:
MCBS/2017/0049140/CHOM ze dne 23. 3. 2017 na jeho žádost do dne 31. 10. 2017. Proti

usnesenf o prodlou;žení ?hůty se odvolala účastnice řízen

Odvolací orgán rozhodnutím č. j.: MMB/0350364/2017
ze dne 1. 9. 2017 usnesení o prodloužení lhůty znišil a věc vrátil stavebnírnu úřadu k novému
projednání. Dne 5. 10. 2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno podání, v němž žaďatel kvůli
probíhajícímu odvolacímu řízenf proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení požádal

stavební úřad, aby vúzemním řízení nečinil žádné další kroky. Účastníci řízenf-

a
, všichni bytem
podali dne 31. 10. 2017 vzastoupení Mgr. Lucií Stejska ovou,
advokátkou, Advokátní kancelář, Stejskalová & Blechová, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00

Brno, k naďřízenému orgánu podnět k uplatněni proti nečinnosti. Žadatel požádal stavební úřad

dne 9. 1l. 2017 o přemšenf územního řízení do dne 8. 1l. 2018. Stavební úřad vydal dne 10. 11.
2017 pod č. j.: MCBS/2017/0189312/CHOM usnesení, kterým v souladu s ustanovenírn § 64

odst. 2 sprá'vriího řádu územní řízení na žádost žadatele přeruŠil. OÚSŘ MMB vydal ďne 20-. 1l.

2017 usnesení, kterým žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti nevyhověl.

Na základě podnětu žadatele zahájil odbor územního plánování a stavebního řádu ?Krajského

úřadu
Jihornoravského kraje z moci úřední dne 12. 12. 2016 přezkum rozhodnutí OÚSR-MMB
č.
č.OÚij.j.: MMB/0286473/2016 ze dne 25. 7. 2016. V přezkumném řízení zjistil, že právní názor
SŘ MMB deklarující nesoulad stavby s územně plánovací dokumentacÍ a charakterem okolní
zástavby je chybný, a vydal proto pod č. j.: JMK 113951/2017 dne 17. 8. 2017 rozhodnutí,
kterým- pro pochybení- a rozpor- správními předpisy rozhodnutí OÚSŘ MMB č. j.:
MMB/0286473/2016 ze dne 25. 7. 2016 zmšil, vyslovil právní názor zavazující správní orgány
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nižších stupňů a vrátil věc OÚSŘ MMB k novému projednání. V závěru odůvodnění rozhodnutí
č. j.: JMK 113951/2017 na str. 41 0ÚPSŘ KÚ JmK uvedl: ,, .. .Nezákonnost rozhodnutí OÚSŘ
MMB ... způsobuje zejména chybné hodnocení souladu stavby s platným ÚPmE, způsobené
nedostatečným zjištěním síavu věci."

Žadatel požádal dne 31. 10. 2018 stavebnf úřad o další přerušení územního řízení na dobu 1
roku. Stavební úřad vydal dne 5. 1l. 2018 pod č. j.: MCBS/2018/0187829/CHOM usnesení,
kterým územní řízení na žádost žadatel přerušil do dne 1. 11. 2019.

V odvolacím řízen?í proti rozhodnutí odboru úzeínního plánovánf a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 113951/2017 ze dne 17. 8. 2017 'vydanému
v přezkumném řízení vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 31. 5. 2018 pod č. j.: MMR-

46323/2017-83/3357 rozhodnutí, pravomocné ode dne 7. 6. 2018, kterým rozhodnutí OÚPSŘ
KÚ JmK potvrdilo. Ministerstvo v uvedeném rozhodnutí vyslovilo právní názor, kterým jsou
všechny nižší správní orgány vázány (str. 6): ,,Z odůvodnění rozhodnutí krajského úřadu však
jednozriačně vyplývá, fe názor magistrátu ixení správný. Záměr je dle názoru krajského úřadu
vsouladu s územtím plánem a odpovídá svými parametry charakteru okolní zástavby...
Rozhodnutí magistrátu obsahující nesprávné posouzení stavu odvolacím správním orgánem a
neumožňující realizaci předlozeného záměru nebylo mof,né pro závažnost pochybení ponechat
v platnosti. Případným potvrzením rozhodnutí magistrátu ze strany krajského úřadu by došlo
k nepřiměřenému zásahu do práv investora ze strany správních orgánů."

Po novém projednání vydal OÚSŘ MMB vodvolacím řízení dne 15. 11. 2018 pod č. j.:
MMB/0455936/2018 nové rozhodnutí, pravomocné ode dne 20. 11. 2018, kterým územní
rozhodnutí č. 136 opět zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Jako důvody
tentokrát uvedl nedostatečné vypořádání námitek týkajících se narušení výhledu zoken
odvolatelů a oslunění jejich zahrady, a dále vady projektové dokumentace (nesoulad ve výšce
terénu na hranici pozernku v řezech B-B a C-C, neuvedení výšky opěmé zdi nad terénem
a z toho plynoucí její ,,neumístění': absence geodetického podkladu prokazujícího vztah mezi
hranicí pozemků a polohou nového plotu, absence prokázaného splnění požadavků vyhlášky
č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, nedostatečná vypovídací hodnota znaleckého posudku proslunění a denního osvětlení
plynoucí z nesrovnalosti ve výměrách rnístností mezi posudkem a výkresy půdorysů, z absence
vnitřních kót místností a velikostí okenních otvorů).
Důvody pro opětovné zmšeni územního rozhodnutí č. 136 uvedené vnovém rozhodnutí
odvolacího orgánu nepovažuje stavebni úřad za relevantní. Nárnitky týkající se výhledu z oken
odvolatelů i oslunění zahrady byly vúzemním rozhodnutí č. 136 na str. 14 podrobně
vypořádány. Stavebnf úřad má za to, že nejen k otázce souladu s územně plánovací dokumentací,
ale i k otázce výhledu z oken odvolatelů i osluněnf zahrady vyslovil odbor územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřad Jihomoravského kraje v rozhodnutí č. j.: JMK 1 13951/2017
dne 17. 8. 2017 na str. 41 jednoznačný právní názor, kterým jsou správní orgány nižších shipňů,

tzn. OÚSŘ MMB i stavební úřad, vázány. Podle něj s ohledem na orientaci domů neínůže být
oslunění a osvětlení nemovitosti odvolatelů (
) dotčeno tak, aby mohlo způsobit
zhoršení podmínek pro její využívání, a jak pozemek, tak i důrn zůstává zcela otevřen

k východní, jižní a jihozápadní straně. Obdobnou situaci shledává OÚPSŘ KÚ JmK i v otázce
výhledu, nebot' vzhledem k otevřenosti ze tří stran a zejména ke značné svažitosti pozemků
směrem k jihu zůstává prevážná část výhledu zachována, viz str. 41 výše uvedeného rozhodnutí:
,,S ohledem na orientaci domů v této části ulice nemůf,e být oslunění a osvětlení nemovitosti
doíčeno tak, aby zapříčinilo zhoršení podnítiek pro její využívání. Jak pozemek,
tak i dům
zůstává k východní, jizní a jihozápadní straně zcela otevřen. Obdobná
situace nastává i votázce výhledu, nebot' vzhledem kotevřenosti ze tří stran a zejmétxa
ke zixačné sva;ritosti pozemků směrem k jihu, zůstává převážná část výhledu zachována a nelze
tedy hovořit o zhoršetí podmítxek pro vyuzívátaí nemovitosti. Nelze roměž hovořit
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o ztxemožnění rekreace ria pozemku

značné svafiíosti již nyní problematická. t'.

, i kdy)z taío je zejména vzhledem k jeho

O vytýkaných vadách projektové dokumentace nelze m?ít důvodně za to, že mohly mít vliv
na správnost územniho rozhodnutí. Projektová dokumentace (vypracovaná v roce 2015) byla
jako nedílná součást spisu posouzena vpřezkurnném řízení odborem územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a v následném odvolacím řízení
Ministerstvem pro místni rozvoj. Ani jeden z uvedených správních orgánů nepoukázal na to, že
by dokumentace vykazovala vady, kvůli nirnž by ji nebylo možné hodnotit jako ,,spolehlivý
podklad pro vydání územního rozhodnutí ve smysht § 50 odst. 3 a § 50 odst. 4 spráyního řádu",

jak uvádí OÚSŘ MMB. Jeho posouzení projektové dokumentace dle názoru stavebního úřadu

překračuje rámec ustanovení § 89 odst. 2 sprá'vního řádu, podle něhož má odvolací správni orgán
přezkournávat správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu nárnitek uvedených v odvolání,
jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Kvadám řízení, o nichž nelze mít důvodně
za to, že mohly mít vliv na jeho správnost, odvolací orgán nemá přihlížet.
K výšce opěrné zdi, o níž bylo v územním rozhodnutí č. 136 uvedeno, že je na hranici pozemků
a že od rostlého terénu má výšku O,15 m, a která podle názoru odvolacího orgánu není umístěna,
odvolací orgán podotýká, že ,, Výška zdj hraje roli např. proto, aby bylo možno určit, zda jde
vůbec o stavbu, která podléhá režimu umístění dle stavebního zákona." Ustanoveni § 79 odst. 3
stavebního zákona (platného vdobě podání žádosti) omezuje výčet staveb nevyžadujících
umístění (uvedený vustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona), pokud se nacházejí např.
vochrannéín pásmu památkové rezervace. Opěrná zídka, navrhovaná jako součást stavby
vochranném pásmu Městské parnátkové rezervace Brno, podléhá podle dikce uvedeného
ustano'vení režimu umístění bez ohledu na její výšku. Není tedy zřejmé, proč je podle odvolaciho
orgánu výška opěrné zdi určujícím parametrem pro stanovení, zda opěrná zed' podléhá režimu
urnístění. AJctualizovanou dokurnentaci žadatel doplnil o výkres č. D.10, na kterém jsou
zobrazeny průběh a výška opěrné zdi na hranici s pozernky par. čís. 1486 a }487, k. ú. Stránice,
obec Bmo.

Geodetický podklad prokazující vztah mezi branicí pozemů a polohou nového plotu není důvod
předkládat, poněvadž žadatel v dalším průběhu územního řízeni ustoupil od zpochybňování
průběhu hranice mezi pozemky par. čís. 1488 a 1491, k. ú. Stránice, obec Bmo (viz situační
výkresy předložené v aktualizované dokumentaci).

Soulad svyhláškou č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vúčinném znění, sice nebyl vdokumentaci zr. 2015 výslovně
uveden, ale splnění většiny požadavků bylo z výkresové části dokumentace patrné. V textové
části aktualizované dokurnentaci je doplněn výčet opatření, která zajistí splnění požadavků
stanovených uvedenou vyhláškou pro daný typ stavby (v garáži je vyznačeno 1 parko'vací stání
vyhrazené pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené, přístup osob s omezenou
schopností pohybu nebo orientace do společných prostor a domovního vybavení bytového domu
bude zajištěn prostřednictvím autovýtahu s vertikální plošinou, prostorové pararnetry společných
prostor bytového domu umožní pohyb osobám na invalidním vozíku).

Zpochybňování vypovídací hodnoty posudku prosluněni a denního osvětlení kvůli absenci kót
udávajících velikost okenních otvorů a kvůli údajným rozdílůrn ve výměře dvou místností mezi
legendou půdorysů a rozměry místností uvedenýrni ve znaleckém posudku (vyjádřeným

v číselných hodnotách 0,85 m2 u místnosti č. 1.07 ve 1. PP, a 1,32 m2 u místnosti č. 1.07 ve 2.

PP) není za situace, kdy všechny navržené bytové jednotky budou mít nadlimitní denní osvětlení
i proslunění, důvodné. Ve znaleckém posudku jsou pro výpočty kvant denního osvětlení
uvedeny rozmery místností, nikoliv jejich plošné výměry, např. u místnosti č. 1.07 ve 2. PP je
uvedena délka 3000 ínm a šířka 8200 mm. Odvolací orgán se domnívá, že s obledem na hodnoty
uvedené ve znaleckém posudku nernůže být v legendě místností k půdorysu 2. PP uvedena

'výměra 25,92 m2, neboť vynásoben'írn uvedených rozměrů dostaneme číslo 24,6 i udávající
plochu místnosti. Z půdorysu 2. PP (výkres D.1 v dokumentaci posuzované v odvolacím řízení)

je zřejrné, že šířka části místnosti č. 1.07 přesahovala hodnotu 3000 ínrn, a výměra 25,92 m2
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uvedená v legendě místností tedy chybná nebyla. Pro posouzení úrovně denního osvětlení

v obytné místnosti nenf její výměra určující. Podle ČSN 73 0580-2 ve znění platném v době
probíhajícího odvolacího řízení je podstatná poloha kontrolních bodů v místnosti ve vztahu
koknům a bočním stěnám, a v nich vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti, které
nemohou být nižší než stanovená normová minimální hodnota; pmměr vypočítaný následně
ze
ze zjištěných hodnot ve dvou konkrétn?ích kontrolních bodech (jejichž poloha vyplývá
z norrnových požadavků) nesmí být ružší než normou stanovená pmměrná hodnota činitele denní
osvětlenosti (ustanovení platí nadále pro obytné ínfstnosti sbočním denním osvětlením
i po nabytí účinnosti změny normy Zl ze srpna 2019). Z polohy kontrolních bodů v dané
místnosti a z číselných hodnot činitele demií osvětlenosti je zřejmé, že případný nepatrný rozdíl
v šířce či délce místnosti v řádu centimetrů hodnoty činitele denní osvětlenosti neovlivní. Aby
výměry m?ístností nebyly nadále zpochybňovány, byly v aktualizované dokumentaci nad rárnec
požadavků vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění platném do dne 31. 12.
2017, která stanoví obsah dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněny kóty udávající rozměry
místností, rozměry okenních otvorů a upřesněny půdorysy místností, tzn. byly doplněny údaje
patřičné pro další stupeň projektové dokumentace (podle přílohy č. 5 uvedené vyhlášky
č. 499/2006 Sb. náleží uvedené údaje do výkresové části D.l.l dokumentace pro stavební

povolení nebo ohlášení stavby). Žadatel v aktualizované dokumentaci doplnil další znalecký
posudek označený jako ,,Revize výpočtů proslunění a denního osvětlení dle nových ČSN
dosavadních posudků zlet 2015 - 2020 na akci projektovaného Viladomu Rezkova"
(vypracovaný dne 15. 7. 2020), z něhož je kromě jiného zřejmé, že podle znění norem platného
od 1. 9. 2020 nejenom zpochybňované místnosti, ale všechny kontrolované obytné místnosti
projektovaného Viladomu budou mít nadlitnitní kvantum denního světla (i nadlirnitní dobu
proslunění).

Přestože stavební úřad, jak plyne zvýše uvedeného, nesdílí důvody pro opětovné zrušení
územního rozhodnutí č. 136, je podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) právním názorem
odvolacího správního orgánu vysloveným v odůvodnění rozhodnutí vydaného dne 15. 1l. 2018
pod č. j.: MMB/0455936/2018 vázán. Poněvadž územní řízení bylo v době vydání uvedeného
rozhodnutí odvolacího orgánu přerušeno na žádost žadatele podle ustanovení § 64 odst. 2
a odst. 4 správního řádu, stavební úřad s ohledem naprávo žadatele disponovat s žádostí
nevyzval žadatele po dobu přerušení územního řízení k doplnění dokumentace podle požadavků
odvolacího orgánu.
Z důvodu časové náročnosti aktualizace podkladů žadatel dne 5. 1l. 2019 požádal stavební úřad
o další přemšení územního řízení do dne 30. 4. 2020. Stavební úřad vydal dne 6. 11. 2019
pod č. j.: MCBS/2019/0181934/CHOM usnesení, kterým územní řízeni na žádost žadatele
do navrhovaného data přerušil. Dne 27. 4. 2020 stavební úřad obdržel žádost o přerušení řízení

do dne 31. 8. 2020. S přihlédnutím k nouzovému stavu, vyhlášenému vládou ČR dne 12. 3. 2020,
stavební úřad žádosti vyhověl a usnesením vydaným pod č. j.: MCBS/2020/0066309 dne 4. 5.
2020 územní řízení do dne 31. 8. 2020 přerušil.

Dne 10. 3. 2020 a dne 30. 7. 2020 byla stavebnímu úřadu doručena podání, která obsahovala
aktualizovanou dokumentaci s aktualizovanou dokladovou částí. V podánf ze dne 30. 7. 2020
vyjádřil žadatel vůli pokračovat v územním řízení. Poněvadž v předložené dokumentaci stavebni
úřad neshledal vady vytýkané odvolacím orgánem, nevyzval žadatele k doplnění podkladů, aby
,,zajistil odstranění vad dokumentace", jak mu uložil odvolací orgán.
Aktualizovaná dokumentace doplněná dne 10. 3. 2020 a dne 30. 7. 2020, která je
podkladem pro nové rozhodnutí, obsahuje: A. pmvodní zprávu revidovanou 9/2019,
B. souhrnnou technickou zprávu revidovanou 9/2019, přílohy souhrnné technické zprávy č. 1,
č. 2 (zpracované 12/2019), požárně bezpečnostní řešení (zpracované 8/2019), C. situační výkresy
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revidované 9/2019 (C.l situační výkres širších vztahů; C.2 celkový sitriační výkres; C.3
koordinační situační výkres; C.4 katastrální situačm' výkres), výkresovou dokumentaci
revidovanou 9/2019 (D.1 půdorys 2PP, 3PP; D.2 půdorys IPP, INP; D.3 půdoíys 2NP, 3NP,
střecha; D.4 řez A-A', B-B"; D.5 řez C-C'; D.6 pohled severní; D.7 pohled jižní; D.8 pohled
západní; D.9 pohled východní; D. 10 průběh terénu, opěrné zdi a oplocení podél hranice parcely
domu Rezkova 428/27, D. 11 - D.15 vizualizace; D.16 - D.17 zákres do fotografie, D.18

prověření odstupové vzdálenosti, sklopené výšky) a E. dokladovou část.

Aktualizovaná dokladová ěást dokumentace obsahuje následující podklady:

- závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje ev. č.: HSBM-73-l-1630/l-OPST-2019 ze dne 25. 9. 201 9; Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. j.: KHSJM 13768/201 9/'BM/HOK
ze dne 8. 4. 2019 a č. j.: KHSJM 20441/2015/BM/HOK ze dne 19. 5. 2015; Odboru dopravy
Magistrátu města Brna (dále jen MMB), Odbom životního prostředí MMB, Odboru vodního a
lesního hospodářství a zemědělství MMB, Odboru památkové péče MMB - součásti
koordinovaného stanoviska MMB č. j.: MMB/Ol 13082/2019 ze dne 26. 1l . 2019, ve kterém je
konstato'vána platnost vyjádření Odbom územního plánování a rozvoje MMB č. j,:
MMB/0240258/2015/Piš ze dne 22. 6. 2015; Odboru vodního a lesního hospodářství a

zemědělství MMB č. j.: MMB/0257260/2019 ze dne 18. 6. 2019; Ministerstva obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany úzerru'u'ch zájmů sp. zn.: 90631/2019-1150-:OÚZBR SpMO 1871-307/2019-1150 ze dne 16. 4. 2019; Odboru obchodu, dopravy a služeb Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, č. j.: MCBS/2015/0068555/URBJ ze dne 27. 7. 2015 a
sdělení Úřadu městské části města Brna, B'rno-střed, Stavebního úřadu, oddělení speciální
stavební úřad a silniční správní orgán č. j.: MCBS/2020/0058035/ADAM ze dne 9. 4. 2020

konstatující platnost podmínek předchozího stanoviska,

- rozhodnutí ďotčených orgánů: rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brnostřed (dále jen ÚMČ Brno-střed), Stavebním úřadem, dne 2. 1. 2020 pod č. j.:

MCBS/2019/0206888/ADAM (?pravomocné ode dne 25. 1. 2020), kterým silniční sp:rávní úřad
povolil zřízení dvou sjezdů na místní komunikaci ulice Rezkova; rozhodnutí vydané Odborem
ďopravy a majetku, Oddělením dopravy dne 16. 12. 2019 pod č. j.: MCBS/2019/0206548/POLL
(pravomocné ode dne 3. 1. 2020), kterým silniční správní úřad povolil zvláštní užívání místni

komunikace Rezkova k uložení vodovodní přípojky v komunikační ploše,

- stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury: Bměnských

komunikací a. s. zn.: BKOM/06428/2020 ze dne 15. 4. 2020 a zn.: 3100-Kri-Ml25/15 ze dne 1l.

5. 2015; Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., zn.: 720/025890/2019/OKI ze dne 19- 12. 2019
(s projektovou dokumentací vodovodní přípojky odsouhlasenou uvedenou společností), doplnění
vyjádřeni zn.: 720/006874/2020/OKI ze-dne -30. 3- 2020; České telekomunikační infrastruktury
a. s. (tj. právní nástupce společnosti 02 Czech Republic, a. s.), č. j.: 569959/19 ze dne 12. 3.
2019; společnosti E.ON Distribuce, a. s., zn.: B6941-163 1 1427 ze dne 21 . 3. 2019 a zn.: T677927016842 ze dne 1. 7. 2020; společnosti GridServices, s. r. o. (tj. právní nástupce společnosti
RWE Distribuční služby, s. r. o.), zn.: 5001889231 ze dne 15. 3. 2019; Technických sítí Brno,
akciové společnosti, zn.: TSB/03180/2020 ze dne 23. 3. 2020; společnosti UPC Ceská
republika, a. s., zastoupené společností InfoTel, spol. sr. o. ze dne 13. 3. 2020; Odboru
inyestičního MMB č. j.: MMB/00213491/2020 ze ďne 27. 5. 2020;

- vyjádření a souhlasy vlastníků a správců pozemků: vyjádření Majetkového odboru MMB

č. j.: MMB/0114210/2019 ze dne 22. 3. 2019; vyjádření Odboru životního prostředí Úřadu

městské části města Brna, Bmo-střed č. j.: MCBS/2020/0053977/PRUJ ze dne 1. 4. 2020,

- ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a podklady: znalecký posudek proslunění a denního
osvětlení bytových jednotek projektovaného objektu Viladům Rezkova v Brně ze dne 10. 10.
2018; znalecký posudek vlivu projektovaného objektu Viladům Rezkova v Brně na zastínění
okolí ze dne 15. 4. 2015; dodatek č. l ke znaleckému posudku vlivu projektovaného objektu
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Viladům Rezkova v Brně na zastínění okolí posuzující vliv na proslunění zahrady RD Rezkova
25c, par. čís. 1491, ze dne 15. 5. 201 5; znalecký posudek vlivu projektovaného objektu Viladům
Rezkova v Brně na proslunění sousední zahrady par. čís. 1491 Rezkova 25c ze dne 20. 3. 2020;
znalecký posudek vlivu projektovaného objektu Viladům Rezkova vBrně na proslunění
sousední zahrady par. čís. 1487 Rezkova 27 ze dne 1. 12. 2019; dodatek č. 1 ke znaleckému
posudku vlivu projektovaného objektu Viladům Rezkova v Brně na proslunění sousední zahrady
par. čís. 1487 Rezkova 27 ze dne 24. 1. 2020; znalecký posudek obsahující revizi výpočtů

proslunění a deru'iího osvětlení dle nových čSN posudků z let 2015-2020 na akci projektovaného
Viladomu Rezkova ze dne 15. 7. 2020 (všechny znalecké posudky zpracované Milanem
Tesařem, soudním znalcem z oboru zdravotnictví, hygiena-hlučnost a osvětlení, Mahonova 72,
613 00 Brno); aktualizace akustické studie ,,Viladům Rezkova Bmo, novostavba bytového
domu" zpracovaná
u; zpráva o iienýrsko-geologickém posouzení
,,Brno - Rezkova ulice, parcely 1488 a 1489, k. ú. Stránice"; závěrečná zpráva
imenýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu ,,Stránice, okr. Brno-město, Viladům
Rezkova, jednostupňový průzkum"; protokol o stanovení radonového indexu pozemku; závazné
stanovisko Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO Krajského ředitelství
policie Jihomoravského k?raje k připojení na pozemní komunikaci ulice Rezkova č. j.: KRPB-

62869-1/ČJ-2019-0600DI-NEP ze -dne 15. 4.- 2019; sdělení Úřadu městské části rněsta Brna,
Brno-střed, Stavebnfho úřadu, oddělení speciální stavební úřad a silnični správní orgán č. j.:
MCBS/201 9/0049141/ADAM ze dne 25. 3. 201 9; stanovisko obecně prospěšné společnosti NIPI

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘ?EDÍ, o. p. s., zn.: 115200002 ze dne 6. 1. 2020; vyjádření Odboru
správy majetku MMB č. j.: MMB/0135026/2020 ze dne 17. 3. 2020.

Stavební úřad v souladu sustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením č. j.:
MCBS/2020/0124982/CHOM ze dne 26. 8. 2020 oznárnil pokračování úzeímiího řízení všem
účastníkům řízení a dotčeným orgánůrn. Poněvadž žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a stavebnímu úřadu jsou vzhledem k délce trvání řízení a jeho
průběhu dobře známy poměry v území, upustil od ústního jednání a pro uplatněni námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgárů stanovil ?hůtu 15 dnů od doručenf
oznámení o pokračování řízení.
Okruh úěastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 odst. l a 2
stavebního zákona a v průběhu řízení byl aktualizován z důvodu změn v majetkoprávnfch
vztazích:

- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení
žadatel: společnost R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno, zastoupená do dne
8. 10. 2018 na základě plné moci společností Kuba & Pilař architekti s. r. o., Kopečná 387/58,
602 00 Brno,

- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskuteěněn: statutárnf město Brno zastoupené
starostou městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 92 Brno,

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení vlastníci
pozemM nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskuteěněn, nejsou-li sami
žadateli, nebo ti, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům nebo stavbám: statutární
město Brno zastoupené Majetkový odborem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí
624/3, 601 67 Brno - vlastník pozeínku par. čís. 1485, k. ú. Stránice, obec Brno; GridServices,
s. r. o. (od 1. 10. 2016 nový název společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o.), Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, zastupující společnost společnosti GasNet, s. r. o. (od 1. 10. 2016 nový

název společnosti RWE GasNet, s. r. o.), Klíšská 940/96, 400 0l Ústí nad Labem - subjekt
s právem věcného břemene kpozemku par. čís. 1485, k. ú. Stránice, obec Brno; Brněnské
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komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - zástupce 'vlastníka komunikací

dotčených stavbou;

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebniho zákona jsori účastníky územního řízení osoby, jejichž
ylastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Z
2. 9. 2020 zastoupená na základě substituční plné moci Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkou
Advokátní kanceláře Stejskalová & Blechová, s. r. o., se sídlem Heršpická 5, 639 00 Brno, která
udělila plnou moc Mgr. Janu Burdovi, advokátnímu koncipientu z téže advokátní kanceláře
- spolu'vlastníci pozemlďi par. čís. 1490 (součástí pozemku je budova č. p. 682) a 1491, k. ú.
Stránice obec Brno (v průběhu řízeni zernřela
, její spoluvlastnický podíl naby
a
,
,
- spoluvlastníci pozernk par. čís. 1486
(součástí pozernku je budova č. p. 428) a 1487, k. ú...Stránice, obec Brno, na něž bylo v průběhu

řízení řevedeno vlastnické právo od
;

zastoupené Odborem žiyotního prostředí M Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Bmo (uvedený

subjekt zastupuje vlastníka podle aktualizovaného vyjádřeni Majetkového odboru Magistrátu
města Brna ze dne 22. 3. 2019) - spoluvlastníci pozernku par. čís. 1500/73, k. ú. Stránice, obec
Brno; Úřad pro zastupování státu-ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Í28 00
Praha - subjekt oprávněný hospodařit s pozemkem par. čís. 1500/74, k. ú. Stránice, obec Brno,
k němuž nabyla v průběhu řízení vlastnické právo na základě soudního rozhodnutí o určení
právního vztahu Česká republika (puvodnim vlastnikem bylo statutární město Brna zastoupené
Odborem správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 164/3, 601 67 Brno); vlastníci
technické infrastruktury /nebo jejich zástupci/ dotčené navrhovanou stavbou, kteří nemají právo
věcného břemene kpozemkům, na kterých se stavba navrhuje: Odbor investičnf Magistrátu
města Bma, Kounicova 67a, 601 67 Brno, zastupující statutární město Brno jako vlastníka
vodohospodářské infrastruktury (předchozírn zástupcem byly Brněnské vodárny a kanalizace,
a. s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno), E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 21 51/6, 370 0l

České -Budějovice (v pniběhu řízení bylo zrušeno zastup«»váni společností E.ON Česká
republika, s.-r. o., F. A.-Gerstnera 2151/6-, 370 0l České Budějovice), CETIN a. s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha (od 1. 1. 2020 nový název České telekomunikační infrastruktury a. s.,

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, která je právním nástupcem společnosti 02 Czech Republic,

a. s.),

- podle ustanoveni § 85 odst. 2 písm. c) stavebnfho zákona jsou účastníky územnfho řízení
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: postavení účastníka řízení podle tohoto
ustanovení nebylo přiznáno žádnému subjektu.

Ve stanovené ?hůtě uplatnila námitky pan
zastoupená Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkou Advokátní kanceláře Stejskalová & Blechová,
s. r. o., Heršpická 81 3/5, 639 00 Brno. Stavební úřad nařídil na den 20. 10. 2020 konání ústního
jednáni jehož úěelem byl pokus o dosažení dohody o námitkách mezi žadatelem a paní
. Na jednáni nebylo dohody dosaženo. Poněvadž se jedná o námitky, které
nepřekračují rozsah působnosti stavebního úřadu (netýkají se existence nebo rozsahu
vlastnických nebo jiných věcných práv), posoudil je podle ustanovení § 89 odst. 6 stavebního
zákona na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgárů nebo technických norem. Posouzen?í námitek uplatněných
dne 14. 9. 2020 je uvedeno v závěru odůvodnění rozhodnutí.

Č.j. MCBS/2020/0152177/CHOM

str.l7

Posouzení záměru žadatele podle ustanovení § 90 stavebního zákona:
V územním řízení stavebn?í úřad podle uvedeného ustanovení posuzuje, zda je záměr žadatele
v souladu:

a) s vydanou úzermiě plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právnich předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využíváni úzeínf,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastmkturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě svýsledkem řešení rozporů a sochranou práv a právem
chráněných zájrnů účastníků řízení.

Ad a), b): Podle Územt'rího plánu města Brna, jeho závazné části, vyhlášky statutárního města
Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen UPMB), přílohy č. 1 Regulativy
pro uspořádání úzeínf, a podle výkresu Plán využití území je stavba nazvaná ,Viladům Rezkova"
navržena ve stavební stabilizované ploše bydlení s podrobnějším účelem využití plocha čistého
bydlení (BC) a její malá část (vodovodní přípojka) ve stavební stabilizované ploše pro dopravu
s bližším funkčním určením komunikace a prostranství místního významu.
Plochy BC jsou určeny především pro bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší
než 80 %) a v případě blokové zástavby se v nich požaduje využití vnitrobloku pro každodemií
rekreaci místních obyvatel (především jako zeleň a hřiště), s možností umístění podzemních
garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do garáží nezhorší pohodu bydlení a že
nadzemní část vnitrobloku bude využívána podle uvedeného požadavku.
Stabilizovaná plocha je definována jako dílčí část území, ve kterém se stávající účel ani intenzita
využití území nebude zásadně měnit (za změnu se nepovažuje modernizace, revitalizace
a přestavba úzernf při dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk
a dostavba uvnitř stávajících areálů).
Přípustnou intenzitu využití úzernf vyjadřuje číselná hodnota indexu podlažní plochy (dále jen
IPP). Ve stabilizovaných plochách je dána stávajícím stavem zástavby v předmětné základní
ploše a při aplikaci na jednotlivých pozemcích má mít orientační charakter při splnění
požadavku, aby objem povolované stavby nenarušil charakter okolní zástavby (daný
převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení
zastřešení, včetně eventuálního podkroví) a nezhoršil podminky pro využívánf sousedních
nemovitostí. Pro řešenou funkční plochu je stanovena číselná hodnota IPP 0,6.
Při posuzování navrhovaného záměm stavební úřad dospěl na základě následuiících údajů
k závěm, že je s výše uvedenými regulativy v souladu:
Bytový dům je vzhledem ke svému určení k trvalému bydlení v souladu s funkčnf náplní plochy
BC. Situování vodovodní přípojky v ploše komunikací uínoiují obecné regulativy, podle nichž
jsou ve všech funkčních typech ploch přípustná zařízení technické vybavenosti zajišt'ující jejich
bezprostřední obsluhu a přípustné je i využití veřejných prostranství kvedení podzemních
inženýrských sítí.
Zachování stávající intenzity využití území žadatel doložil porovnáním hodnot IPP existující
zástavby a IPP pozemků, na kterých je bytový dům navrhován. Při dodržení postupu výpočtu

uvedeného v ÚPMB (Výklad pojrnů, bod 9.), tzn. při započítání pouze nadzemních podlaží,
je skutečná hodnota IPP stávající zástavby v předmětné základní funkční ploše po zaokrouhlení
0,81. Při zohlednění vlivu podzemních podlaží na intenzitu využití území, což je příznačné
pro zástavbu ve svažitém terénu, je hodnota IPP stávající zástavby po zaokrouhlení 0,94.
Pro navrhovanou stavbu má IPP, vztažený k výměře pozemků par. čís. 1488 a 1489, k. ú.

Č.j. MCBS/2020/0152177/CH(l!4

str.l8

Stránice, obec Bmo, při započítání pouze nadzemních podlaží hodnotu 0,46, při zahrnutí
podzem?ních podlaží 0,935. Obě uvedené číselné hodnoty IPP pro pozemky disponibilní pro daný
zárněr jsori nižší než skutečné hodnoty IPP stávající zástavby, a v případě zahrnutí pouze plochy
nadzemních podlaží i nižší než hodnota IPP uvedená v ÚPMB pro řešenou finnkční plochu.
Okolni zástavba má různorodý charakter, a to z hlediska stylu, objemu, půdorysných rozměrů,
počtu nadzemriích podlaží i způsobu zastřešení. Vedle původních rodinných domů a vil se zde
vyskytují vícepodlažní byí:ové domy, které spolu snovými rodinnými domy postupně
nahrazovaly původní zástavbu. V bezprostředním okolí navrhovaného Viladomu jsou příkladem
vícepodlaM zástavby zastřešené plochou střechou pětipodlažní bytové domy Rezkova 25a, 25b,
čtyřpodlažni bytové domy Rezkova 10 - 14, pětipodlažní bytové domy na ulici Bohuslava
Martinů 32 - 42. Dvoupodlažní a třípodlaií vilová zástavba vulici Rezkova zahrnuje
íunkcionalísticKe
vílyi srodimié
rodimiédomy
domyzzdruhé
druhépoloviny
pi
funkcionalistické stavby, uaslClZuJiCí
klasicizující vily
minulého století,
se všemi běžnými typy zastřešení (ploché střechy, sedlové, pultové). Čí tyřpodlažnf dům Rezkova
25c se sedlovou střechou, kjehož št:ítové zdi navržený bytový dům přiléhá, byl dokončen
na začátku 70. let minulého století. Jedná se o budovu bez výrazných architektonických kvalit,
jejíž celkový výraz i stavebně technický stav odpovídají ďobe jejího vzniku. Vprůběhu
územního řízení došlo ke změně jejího zobrazení v katastrální mapě, které se tak přiblížilo jejímu
skutečnému objemu a zastavěné ploše. Obrys budovy Rezkova 25c byl vkatastrální mapě
rozšířen o přístavek se vstupn?ím schodištěm v uličnf části, o balkony na bočm fasádě a o balkony
na nosných sloupech v zahradmI části. V porovnání s aktualizovaným zobrazením v katastrální
mapě je skutečný objem a zastavěná plocha objektu větší o arkýř a průběžný balkon na dvornf
fasádě a o terasu přistavěnou k boční fasádě. Viladům navazuje nadzemní hmotou na jeho uliční
fasádu a v části 1. PP - 3. NP na jeho zahradnf fasádu, výška atiky ploché střechy je navržena
vúrovni hřebene jeho sedlové střechy. Předsunutá část zahradního průčelí Viladomu
v 1. PP - 3. NP navazuje na linii zahradní fasády sousedního funkcionalistického třípodlažního
domu s plochou střechou Rezkova 27. Navížený bytový dům svým objemem i jednoduchou
bmotou koresponduje s okolními budovami a adekvátně doplňuje stávající různorodou zástavbu.
Zachovává výškovou hladinu urbanistické struktury vpohledovém svahu. Představuje
nadčasovou architektum, která navazuje na tradice kvalitní funkcionalistické předválečné
architektury, početně zastoupené v této části města.

Malý počet bytových jednotek v navrženém bytovém domě (5 bytů), a s ním související počet 7
garíťových stáni v objektu a 3 venkovních odstavných a parkovacích stání vytvářejí spolu
s řešením zahradtůo príičelf respektujícím soukromí obyvatel sousedních objektů (jihovýchodní
stěna bez oken, převážná část střechy podnože nad 2. PP osázená zelení a nepřístupná, orientace
lodžií na jihozápad) předpoklad, že navrhovaná stavba nezhorší užíváni sousedních nemovitostf.
Znaleckým posudkem žadatel doložil, že i při existenci navrhovaného objektu zůstane proslunění
a denní osvětlení obytných místností v sousedních domech a osluněn?í sousedních zaťíad
nadlimitní. Akustickou studií doložil předpoklad, že nebude překročen hygienický limit hluku
u fasád sousednfch chráněných objektů.

Nad rámec platné územně plánovací dokurnentace stavební úřad při posuzování záměru přihlédl

k Územně analytickým podkladůín města Brna 2014, které pro předmětné území definují jako

hodnoty urbanistickou strukturu oblasti Masarykovy čtvrti spočívající vcharakteristických
prvcích stmktury vilové čtvrti (uliční čára, výška zástavby, vnitrobloky, veřejná prostranství),
pól krajinného rázu (Barvičoya - Wilsonův les) a pohledový svah jako citlivé místo kompozice
města, kde je potřebné respektovat výškovou hladinu urbanistické stmktury, a ve výseči
vyhlídkový boď Barvičova. Navrhovaný bytový důín vzhledem ke své poloze, objemu, výšce
i celkovému hmotové řešeni uvedené hodnoty předmětné lokality respektuje.

Na základě výše uveďeného stavební úřad konstatuje, že stavba nazvaná ,,Viladům Rezkova"
je vsouladu se schválenou územně plánovací dokumentací, respektuje zárněry územního
plánování v dotčené lokalitě a charakter území, splňuje požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území.
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Posouzeni souladu stavby súzemně plánovací dokumentací a charakterem území provedl

vpřezkumném řízení Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a jednoznačné důvody prokazující soulad uvedl v rozhodnutí č. j.: JMK
1 13951/2017 ze dne 17. 8. 2017. Jeho právním názorem jsou správnf orgány nižších stupňů,

tzn. OÚSŘ MMB i stavebnf úřad, vázány.
Ad c): Navrhovaný záměr, vyžadující umístění podle ustanovení § 76 odst. 1 a § 79 odst. 2,
odst. 3 stavebního zákona, splňuje požadavky části třetf vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vplatném zínění, vztahující se k vymezování pozemků
a k urnist'ování staveb na nich: stavba bude napojena na sítě technické infrastruktury (novou
vodovodní přípojkou a stávajícími přípojkami elektřiny, plynu, jednotné kanalizace
a elektronických komunikací), dopravní obslužnost i přístup požární techniky budou zajištěny
dvěma sjezdy z místní komunikace ulice Rezkova, na pozemku stavbu i jako součást stavby je
navržen normový počet odstavných a parkovacích stání, odvádění srážkových vod ze střechy
a teras budovy je řešeno žádoucím způsobem, tj. vsakovánim, stavba ani její část nepřesahuje
na sousední pozemky, i přes situování v proluce splňuje nad úroveň terénu vystupující část
Viladomu požadavky na vzájeínné odstupy staveb (ve vztahu k budově Rezkova 27). Adekvátně
stupni dokumentace a účelu budovy navrhovaná stavba naplňuje požadavky vyhlášky
č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění platném do dne 18. 10. 2017,
uvedené zejména v části dmhé a třetí, tj. v Technických požadavcích na stavby a Požadavcích
na bezpečnost a vlastnosti staveb: odstavná a parkovací stání jsou řešena jako součást stavby
v normovém počtu, novou vodovodnf přípojkou je stavba napojena na vodovod pro veřejnou
potřebu, stávajícími přípojkami je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu, distribuční sítě
elektřiny a plynu a na sít' elektronických komunikací, je zajištěno odvádění sííážkových vod, jsou
splněny typologické požadavky stanovené pro daný účel budovy (místnosti mají dostatečnou
světlou výšku, byty jsou vybaveny sociálním zařízením, obytné místnosti mají zajištěno denní
osvětlenf, proslunění, větrání venkovním vzduchem a vytápění vsouladu snormovými
hodnotami, ochrana před nežádoucírn působením vody je zajištěna spádováním terénu
a liniovými odvodňovacími žlaby, bytový dům je vybaven úklidovou komorou, je vymezeno
stálé stanoviště pro sběrné nádoby na komunální odpad napojené na pozemní komunikaci atd.),
jsou splněny normové hodnoty denního osvětlení a proslunění pro stávající zástavbu v okolí
navrhované budovy, přiměřeně stupni dokumentace jsou řešeny základní požadavky na stavby

(tj. mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých
životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora
energie a tepelná ochrana). Při zpracování dokumentace zárněru pro úzeínní řízeríf bylo
postupováno podle vyhlášky č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, v souladu s ustanovením § 2 odst.
1 písm. c): bezbariérový přístup do společných prostor a domovního vybavení bytového domu
zajistí vertikální plošina, kterou bude opatřen autovýtah, vgaráži bude vyhrazeno 1 stání
pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené, parametry výtahu a chodeb možní
osobárn somezenou schopností pohybu a orientace vertikální a horizontální komunikaci
v budově.

Ad d): Vzhledem kmalému rozsahu si záměr nevyžádá vybudování nové technické nebo
dopravní infrastmktury. Ke stávající dopravní infrastruktuře bude připojen dvěma sjezdy
z místní komunikace ulice Rezkova. Ke stávající technické infrastruktuře bude připojen novou

vodovodní přípojkou a stávajícími přípojkarni elektřiny, plynu, jednotné kanalizace
a elektronických komunikací. Ochrana stávajících inženýrských sítí a jejich uložení
a
vchráničkách vmístech sjezdů zmístní komunikace je součástí záměm. Respektování
ocmanných a bezpečnostních pásem dotčené stávající technické infrastruktury je žadateli
uloženo v podmínkách rozhodnutí.

Ad e): Podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad vřízení postupoval
ve vzájemné součimiosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních
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předpisů. Dotčené orgány vydaly k záměm rozhodnutí, souhlasná závazná stanoviska, stanoviska
a vy3ámerú, z nichž některá obsahují požadavky, na jejichž splnění je souhlas vázán. Hasičský
záchran?ný sbor Jihomoravského kraje posoudil zárněr z hlediska požární bezpečnosti a dne 25. 9.
2019 vydal pod ev. č.: HSBM-73-1-1630/l-OPST-2019 souhlasné závazné stanovisko
neobsahující podmínky. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem vBrně
ve sdělení č. j.: K?HSJM 13768/2019/BM/HOK ze dne 8. 4. 2019 konstatovala platnost
souhlasného závazného stanoviska vydaného dne 19. 5. 2015 pod č. j-: KHSJM
20441/2015/BM/HOK, ve kterém stanovila podmínky pro další přípravu záměru zhlediska
ochrany vere5ného zdraví. Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen MMB) 'vydal v rámci
koordinovaného stanoviska MMB č. j.: MMB/0113082/2019 ze dne 26. 11. 2019 závazné
stanovisko z hlediska řešení mfstnich a účelových komunikací, ve kterém stanovil podmínky
pro přípravu záměru. Odbor životnfho prostředí MMB posouďil záměr zhlediska ochrany
ovzďuší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny, a vrámci koordinoyaného
stanoviska MMB č. j.: MMB/0113082/2019 ze dne 26. 11. 2019 vydal závazná stanoviska
a vyjádření obsahující podmínky. Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
jako vodoprávnf úřad ve svém vyjádření vydaném jako součást koordinovaného stanoviska
MMB stanovil, která část stavby je vodní dílo a jaké náležitosti je třeba předložit vodoprávnímu
úřadu k řízení o jeho povolen?í. Jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního
fondu vydal Odbor vodnfho a lesního hospodářství a zemědělství MMB dne 1 8. 6. 2019 pod č. j.:
MMB/0257260/20 19 souhlasné závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna posoudil záměr z hlediska státní památkové péče
a v rárnci koordinovaného stanoviska MMB č. j.: MMB/0 11 3082/2019 ze dne 26. 1l . 2019
vydal
.Ol9vyd
závazné stanovisko konstatující přípustnost zátněm bez podmínek. Ministerstvo obrany
ČR,
»rany Č'
mů vydal zhlediska zajišt'ování
Sekce nakládání smajetkem, odbor ochrany územníchzájzájmů
OÚZ-B SpMO 1871-307/2019-1150
obrany ČR dne 16. 4. 2019 pod sp. zn.: 90631/2019-1 150-OÚZ-BR
souhlasné závazné stanovisko neobsahující podmínky. Odbor obchod'u, dopravy a služeb Úřadu

městské části města Brna, Brno-střed, jako pMslušný silničm správní úřad vydal dne 27. 7. 2015
pod č. j.: MCBS/2015/0068555/URBJ stanovisko, jehož platnost vzhledem ke změnám

;organizační stmktuře ÚMČ Brno-střed v průběhu územn?ího 'řízenf konstatoval Stavební úřad,
oddělení speciální stavební úřad a silniční s'právní orgán Úřaďu městské části města Bma, Brno-

střed, ve sdělenf č. j.: MCBS/2020/0058035/ADAM ze dne 9. 4. 2020. Vkoordinovaném
stanovisku MMB č. j.: MMB/0113082/2019 ze dne 26. 11. 2019 je konstatována platnost
vyjádření Odboru územního plánovánf a rozvoje ]'víMB č. j.: MMB/0240258/2015/Piš
ze dne 22. 6. 2015. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad vydal
dne 2. 1. 2020 pod č. j.: MCBS/2019/0206888/ADAM rozhoóutí (pravomocné ode dne 25. 1.
2020), kterým jako příslušný .silniční správní úřad povolil zřízení dvou sjezdů na místní
komunikaci- ulice Rezkova. -Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a
majetku, Oddělení dopravy vydalo dne 16. 12. 2019 pod č. j.: MCBS/2019/0206548/POLL
rozhodnutí (pravomocné ode dne 3. 1. 2020), kterým silniční správní úřad povolil zvláštní
užívání místní komunikace Rezkova k uložení vodovodní přípojky v komunikační ploše.
Požadavky z výše uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
týkající se umístění stavby, její projektové přípravy a provedení částí stavby nevyžadujících
podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodů 1., 10., 14. stavebmho zákona stavební povolení ani
ohlášení (přístřešek pro popelnice, nová vodovodní přípojka, oplocení) stavební úřad zapracoval
do podmínek územního rozhodnutí. Požadavky stanovené dotčenými orgány, jejichž splnění
žadatel doložil v dokumentaci a v dokladové části (např. obstarání povolení připojení k místní
komunikaci ulice Rezkova, ověření, zda stavba musí být zařazena vkoordinačnírn
harínonogramu výkopových prací, obstarání rozhodnutí povolujícího zvláštního užívání místní
komunikace k uložení inženýrské sítě), nebyly do podmfnek územního rozhodnutí zahrnuty.
Stavební úřad konstatuje, že stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokurnentací,
respektuje záměry územního plánování v dotčené lokalitě a charakter území, splňuje požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hoďnot vúzernf, je navržena vsouladu
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se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména s obecnými požadavky
na využívání území, je napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastmkturu, respektuje
dotčená ochranná a bezpečnostní pásma, je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů,
se závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními a s rozhodnutími dotčených orgánů vydanými
podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.
Na základě provedeného posouzení souladu záměru spožadavky ustanovení § 90
stavebního zákona stavební úřad neshledal důvody, které by bránily umístění stavby,
a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Posouzení námitek účastníků řízení paní
pana

, a paní
, které byly uplatněny dne 11. 2. 2016 a
nedošlo o nich na ústním jednání konaném téhož dne k dohodě (posouzení bylo doplněno podle

požadavků OÚSŘ MMB uvedených v novém rozhodnutí vydaném dne 15. 11. 2018 pod-č. j.:
MMB/0455936/2018, pravomocném ode dne 20. 1l. 2018):

,,Developerská společnost R-Time, s. r. o., předložžla rnírně upravený návrh novostavby
Viladomu Rezkova 25d, který byl fiž jednou zamítríut Magistrátem města Brria (č. j.
MMB/00476536/2014) ze dne 17. 12. 2014. Nový návrh je zmenšen o jeden byt, dvě garážová
stání a o něco málo kratší směrem do zahrady. Hlavní nedostatky z předchozího zamítnutého
náwhu však přetrvávají. Hlamí budova vybíhá v délce 4,5 m a v plné výšce 12,21 m před
zahradní linii sousední poloviny dvojdomu Rezkova 682/25c. Viladům pak pokračuje dále do
zahrady v délce dalších 10 metrů jak tzv. podnož. Vnávrhu je uvedeno, že budova má třž
nadzemní a tři podzemní podlaží (podnož). Opět je zde rafinovaně použita fmta, využívající toho,
že «;Etm je situovaný na silně svažitém pozemku, takže 3 ,, podzemní podlaží" v polovině délk2ý
svahu vybíhají nad terén a na svém konci převyšují okolní terén do výšky 9 m. Ve všech třech
,, podzemních podlažích"podnože jsou umístěny byty, z čehož vyplývá, že pokud mají být splněriy
hygienické podmínky, týkající se oslunění bytů, musí být tyto byty nutně nad úrovrtí terénu.
Vtomto případě zde máme velice pozoruhodný posudek soudního znalce zoboru hygiena
hlučnosti a osvětlení, který kladně hodnotí hygienu osvětlerí a proslunění tří bytů situovaných
v podzeíní!!! Existují tady dvě možriosti: Bud' je tento znalecký posudek pouhým bezcenným
cárem papíru, protože z logiky věci byty umístěné v podzemí nemohou být prosluríěny přímým
slunečním světlem, rozhodně ne tak, jak to uvádí tento posudek, nebo můžeme tento posudek
považovat za pravdivý, vtom případě ovšem i to nejspodnější patro Viladomu musí být
minimálně na úrovni terénu, neboli jžnými slovy - Viladům Rezkova je obytná budova se šesti
nadzemními podlažími o celkové výšce 18 m, což je jasně patrné ze zahradního pohledu.
Falešné tvrzení o třech nadzemních podlažích má pouze zamaskovat skutečnou velikost budovy.
A takto vysoké budovy se šesti íriadzemními podlažímž se na Rezkově ulici opravdu nevyskytují.
Z uvedené pasáže náínitek je zřejmé, že podle jmenovaných účastníků přetrvávají u navržené
budovy tytéž hlavnf nedostatky, jaké měl z jejich pohledu bytový důrn, jenž byl předmětem
územního řízení zastaveného v únoru 2015 poté, co odvolací orgán vydané územni rozhodnutí
zrušil a žadatel vzal svou žádost o vydání rozhodnutí zpět.
Definování odlišností mezi původní a současnou podobou navrhovaného bytového domu není
předmětem územnfho řízení. Vzhledem k obsahu námitek se však stavební úřad rozdíly mezi
oběma návrhy zabýval. Z porovnání dokumentací je zřejmé, že oproti původní verzi byly objem
i zastavěná plocha budovy zmenšeny - její délka v zahradní části je ve 3. a 2. PP kratší o 2,3 m,
v uliční části ve 3. PP je kratší o 5,45 m, poslední nadzemní podlaží ustupuje od líce budovy
o 1,65 m, zínenšila se kapacita domu o 1 byt a podzemni garáže o 2 stání, velká část střechy
nad 2. PP je navržena jako ozeleněná a kvůli respektování soukromí obyvatel sousedních budov
řešena jako nepřístupná, v jihozápadní stěně nejsou ze stejného důvodu navržena žádná okna,
změnil se architektonický výraz budovy. Uvedené změny jsou podle jmenovaných účastníků
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nedostatečné, protože hlavní budova nadále přesahuje o 4,5 m při plné výšce zahradní linii jejich
domu a pokračuje do zahrady v délce dalších 10 m. Z dokumentace je zřejmé, že celkový přesah
v délce 10,1 m od fasády sousedícího domu platí pouze pro 3. a 2. PP a maximální výška této
části budovy je 7,15 m od upraveného terénu. Ze zobrazení budovy Rezkova 25c v katastrální
mapě i z jejího skutečného objemu je evidentní, že zahradní linii budovy přesahují i vlastní části
objektu Rezkova 25c, a to rozlehlé balkony ve dvou podlažích vynášené sloupy o 3,38 m, arkýř
a průběžný balkon nad arkýřem o 1,03 m (viz např. příloha č 1 k souhrnné technické zprávě).
S ohledem na uvedené přesahy ylastních části budovy se požadavek dodržení ,,zahradní linie"

budovy Rezkova 25c jeví jako neadekvátní.

Namítání záměrně chybného označení nadzemních a podzemních podlaží vychází z mylné
domněnky, že označení tří podlaží jako podzemní je účelové a má zastřít skutečnou velikost

budovy. Zpodkladů je zřejmé, že navrhovaná budova má .celkem 6 podlažf. Rozlišení,

zda podlaží jsou nadzemní-nebo podzemní, stanoví norma ČSN 73 4301 0bytné buďovy

v článcích 3.3.1 a 3.3.2. S malými odlišnostmi je definuje i územně plánovací dokumentace
pro účely stanovení intenzity využití území. Ve svažitém terénu je určení, zda podlaží
je nadzemní nebo podzemní, obtížnější. Za podzemní ?ze označit takové podlaží, jehož
převažující část podlahy je v úrovni nižší než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného
terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Z uvedené definice podzeínního podlaží je
zřejmé, že tvrzení o obytné budově se 6 nadzemními podlažími není pravdivé. Pro navrhovanou
stavbu rozlišení, zda se jedná např. o 1. PP nebo 1. NP, neni podstatné. Důležité by bylo
v případě, pokud by žadatel při prokazování zachování stávající intenzity využití území použil
kvýpočhi číselné hodnoty indexu podlažní plochy pouze půdorysnou plochu nadzemních
podlaží, jak určuje platná územně plánovací dokumentace. Poněvadž ale do výpočtu zahrnul
ve druhé variantě i podzemní podlaží (viz souhrnná technická zpráva a část odůvodnění
posuzující záměr podle § 90 stavebního zákona a), není u navrhované budovy rozlišení mezi
podlažími podzemními a nadzemními zásadní. Nemá vliv ani na posouzení navrho'vaných bytů
zhlediska denního osvětlení a proslunění, kde metodika výpočtů vychází zpříslušných
technických norem. K otázce podlažnosti vyslovil odbor úzeínního plánováíní a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen Krajský úřad) vrozhodnutí č. j.: JMK
113951/2017 dne 17. 8. 2017 na str. 39 právní názor, kterým jsou správní orgány nižších stupňů,

tzn. OÚSŘ MMB i stavebn?í úřad, vázány: »szpochybnění podlažnosti (tedy skutečnosti, že stavba
'ah uje 3 podzemní a 3 nadzemní podlaží) nemá dle projektové dokumemace
viladomu obsahuje
'dy ztoh
opodstatněnL KrUsi
KrÚ se tedy
ztotožňuje s označením podlafí uvedeným v projektové dokumemaci
ÚPmB
i s tím, jak je ve smyslu [JPmB podla'znost definovátia a následně vyztxačena."

V námitkách uváděná výška budovy 18 m neodpovídá předložené dokumentaci. Mechanickým
odečtem nejvyšší a nejnižší výškové kóty uvedené ve výkresové části dokumentace (např. viz
výkres D.9) vychází hodnota 18,5 m, která díky výškově odstupňovanému hínotovému řešení
a svažitému terénu neni výškou budovy a v žádném místě od upraveného terénu ji budova
nedosahuje. Horní hrana atiky ploché střechy je navržena ve stejné výškové úrovni, jako je
hřeben sedlové střechy čtyřpodlažního domu Rezkova 25c, a to v na?ořské výšce 324,56 m n.
m. Bpv.

,,Další tvrzení developera, že íy navrhovaná novostavba vhodně doplřiuje stávající rí2znorodou
zástavbu" Rezkovy ulice, zní opravdu silně komicky, když tato novostavba přesahuje zahradní
linži Rezkovy ulžce o plných 14,5 m. To se opravdu hned tak nevidí. Situace je znázorněna na
přiložerxých obrázcích (na obrázku č. 1 a č. 2 je letecký pohled na ulici Rezkovu s vyznačeným
dvojdomem Rezkova 25c/25d a zahradní linií zásta'vby, na obrázku c. 3 je letecký pohled
na dvojdům ve větším detailu). Tato monstrózní stavba opravdu perfektně íí lícuje" se zahradním
průčelím sousední vilky Rezkova 21 jak ?živě uvádí developer a ,, vhodně doplriuje rí2znorodou
zástavbu" - asi jako pěst na O/CO... Opět je zde názorně vidět (na obr. č. 3), jak třípodlažní
,,podnož" viladomu o délce deseti a celkové výšce devítž metrů ,, lícuje" s jednotnou zahradní
linií domů Rezkovy ulice. Nepravdivé je i tvrzení developera, že hlavní budova viladomu lícuje se
zahradrtím prWelím sousední rodinné vilky Rezkova 27. Ve skutečnosti lícuje s okrajem přibližně
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čtyřmetrové zahradní terasy. A to je právě těch 4, 5 m, o které hlavní budova Viladomu přesahttje
i zahradní lirúi našeho domu Rezkova 25c. Pan
, který je schovaný za firmou R-Time,
zde opět účelově žongluje s daty, jak se mu to zrovna hodí do krámu."
Zákresy do leteckých snímků, které nejsou provedeny v měřítku a překračují skutečný rozsah
stavby v zahradní části pozemku, se jmenovaní účastníci pokoušejí prokázat, že navrhovaná
stavba nedodržuje jednotnou zahradní linii domů v Rezkově ulici. Z katastrální mapy uvedeného
území je zřejmé, že budovy s lichými čísly orientačními v této ulici nemají jednotnou hloubku
(např. u budov Rezkova 15 - 37 se pohybuje v rozmezí 11-19 m) a před zahradní průčelí části
z nich dále předstupují terasy (např. u budov Rezkova 27 - 37). Tyto budovy tudíž žádnou

,,jednotnou zahradní linii" netvoří. Platná územně plánovací dokumentace, která je nástrojem
prostorové regulace území, vžádném regulativu povinnost respektovat nějakou nejzazší
,,zahradní linii" zástavby nestanoví, a nelze ji proto u nově navrhovaných staveb svévolně
určovat a požadovat je5í respektování. Nástrojem, kterým územně plánovací dokumentace
omezuje zastavěnost pozemků, je stanovení maximální přípustné intenzity využití území,

vyjádřené ve stabilizovaných plochách číselnou hodnotou indexu podla:mí plochy stávající
zástavby. Tuto hodnotu navrhovaný bytový dům nepřekračuje (viz posouzení záměm podle § 90
stavebního zákona), a svým objemem tudíž koresponduje se stávající zástavbou v dané lokalitě.
Je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že předpokládaná doba existence budovy Rezko'va 25c ani
její architektonická hodnota nejsou takové, aby nad rámec platných regulativů předurčovaly
hranici zahradní části sousední novostavby. PMstup, který by připustil existenci nové stavby
pouze v hranicích stávajícího domu Rezkova 25d, by při důsledné aplikaci v území vedl
kzakonzervování historické stopy původní zástavby a Masarykova čtvrt' by se tak nikdy
nemohla rozvinout do současné podoby, které si její obyvatelé tolik cení.
Krajský úřad se vrozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze dne 17. 8. 2017 kotázce souladu
navrhovaného bytového domu scharakterem a objemem okolní zástavby, včetně domu

, i k objemu zahradní části navrhované stavby vyjádřil na str. 36, 37 a 38: ,,KrÚ
po vyhodnocení převládajících pMorysných rozměrů staveb, počtu nadzemtích podla'zí a
způsobu řešení zastřešení dospěl kzávěru, že Stavba je vsouladu scharakterem okolní
zástavby. .. KrU pro posouzei prostorové struktury území provedl prohlídku lokaliffl, v území
mezi ulicí Rezkovou a Eohuslava Martinů, a dospěl ke zjišíění, že charakter zástavby Ize
definovat jako různorodý. Na ulici Rezkova převažují stavby charakteru prvorepublikových
funkcionalistických bytovýcli staveb - plochá střecha, jednoduchá fasáda bez výrazného
zdobem a členitosti, kubický objem. Jedná se o solitérní domy, dvojdomy af trojdomy s funkcí
bytových domů, s podla5iosíí 2 - 4 NP z pohledového horizontu ulice. Ve výrazně svafitém
terénu se domy v různě velké části ,,zařezávají" do íerénu a z pohledové stratgy svahu se jeví a:z

jako pětipodlafní. KrÚ vyhodnotil uvazovatxý záměr stavby jako souladtxý s charakterem
zástavby Masarykovy čtvrti - pota'ťmo lokaliffl vymezené ulicemi Rezkova a Bohuslava
Martimi... Podateli odvolání zmíněné vysunutí hmoffl se @ká pouze celých dvou podzemních
podlazi kdy však 2PP a 3PP jsou svojí význanmou částí osazeny vterénu. IPP je vtéto
předstupující části tvořeno pouze terasou, která je ohraničena zídkou výšky 1 m. Takto

situovaný- objem stavby zásadně neovlivňuje kvalitu bydlenL... KrÚ -na-základě výše
uvedeného rozboru stavby vúzemí konstatuje, že nawhovaný objem stavby zaMhající
do zahrady nepřekračuje přiměřenost vůči poměrům vokolí atxi vrozsudku citovanou
urbanistickou proměnu a vývoj v urči@ch mezích."

Číselné údaje uváděné jmenovanýrni účastníky řízení k prokázání neadekvátních rozměrů stavby
neodpovídají předložené dokumentaci. Linii zahradní fasády domu Rezkova 25c předstupuje část
navrhovaného bytového domu v 1. PP - 3. NP o 4,29 m, linii balkonů uvedeného domu
na nosných sloupech o 0,91 m, dvoupodlažní podnož Viladomu dosahující maximální výšky
7,15 m od upraveného terénu předstupuje ve 3. - 2. PP o 9,96 m, linii balkonů o 6,58 m (viz např.
příloha č. 1 ksouhrnné technické zprávě). Předsunutá část zahradního proičelí Viladomu
v 1. PP - 3. NP navazuje na linii zahradní fasády sousedního domu Rezkova 27 (viz situační
výkresy C.1, C.4.), a nikoliv na linii jeho terasy, jak je namítáno.
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,, VMasarykově čtvrti, která má charakter zahradní čtvrti, se nenachází Mdné gigantické obytné
šestipodlažní domy. Většinou jsou zde rodiíriné domy se dvěma až třemž bytovýmž jednot7camž.
Uliční ž zahradní prí2čelí těchto domů jsou důsledně zarovnány do jedné linie, jak může každý
vidět na přiložených fotografiích. Není zde případ, že by některý dům svým zahradním průčelím
vybíhal 14 metrů do zahrady a výrazným způsobem tak narušoval architektonicky jednotnou linii
stávajících domů. Navrhovaná studie šestipodlažního domu tak výrazně zahušt'uje zástavbu a
zvýšeným provozním hlukem z balkonů, teras a v letním období ž hlukem z otevřených oken a
umělým osvětlením vnočních hodinách ruší dosavadní klid vrekreačních a odpočinkových
zahradách na Rezkově ulici. Vobytném domě je plánováno 10 garážových stání. To způsobí
několikanásobně zvýšenou frekvenci odjez«M a př'íjezd'čt aut v této lokalitě. Pro srovnání: dřívější
majžtel domu Rezkova 25d vlastnil jedno osobní auto, nyní jich zde bude deset."

Domněnka jmenovaných účastníků, že se v Masarykově čtvrti nenacházejí žádné šestipodlažní
íí obytrié domy", je mylná. Jako příklad ?ze uvést bytový dům Bohuslava Martinů 41, 41a, 41b,
který se nachází ve vzdálenosti přibližně 110 m vzdušnou čarou od čtyřpodlažního domu
Rezkova 25c (je zachycený i na přiloženém obr. č. 1). Novostavba má 6 podlaží, obsahuje 56
bytů a z hlediska urbanistického i architektonického je příkladem zdařilého začlenění soudobého
bytového domu do stávající zástavby Masarykovy čtvrti. Uvedená stavba dokládá,
a to i 'v mnohonásobně větším objemu, že výškově odstupňovaná hmota s podnoží je pro svažité
území Masarykovy čtvrti yhodným řešením. Vícepodlažní bytové domy se nacházejí
i v nejbližším okolí domu Rezkova 25c, jak je zřejmé z přiloženého obr. č. 2. Ze sousedních
staveb Ize uvést pětipodlažní bytový dům Rezkova 25a, 25b (s celkem 18 byty) a pětipodlažni
bytové domy Bohuslava Martiíů 40 (12 bytů), Bohuslava Martinů 42 (1l bytů).

Nelze souhlasit ani s tvrzením, že uličm i zahradní průčelí domů jsou důsleďně zarovnána
do jedné linie. I z přiloženého obrázku č. 3 je zřejmé, že např. domy Rezkova 18a, 20, 20a, 22
jsou od uliění linie zřetelně odsazeny a žádnou ,,zahradni linii" nedodržují. Lichá strana ulice
a skutečný ,,přesah" fasády domu Rezkova 25c navrhovanou budovou byly popsány výše.
Namítané výríazné zahuštění zástavby vywací vypočítaná hodnota indexu podlažní plochy
prokazující, že navrhovaná stavba svým objemem odpovídá okolní zástavbě.

Krajský úřad se vrozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze íine 17. 8. 2017 vedle srovnání
navrhované stavby Viladomu s nejbližšírn okolím v ulicích Rezkova a Bohuslava Martinů,
citovaným výše, zabýval i posouzením Viladomu ve vztahu k architektonickým a urbanistickým
hodnotám okolí (str. 39, 40): ,,Z hlediska dálkových pohledů je v celém svahu pestré spektrum
staveb s rozmani@m hmotovým řešením a různým qůsobem osazetgí do terénu. I na straně
ulice Rezkova, kde mluvíme o řešeném ,,Viladomu Rezkova", je okolní zástavba velmi
různorodá, jako v celém expotiovaném svahu. S ohledem na toto rozmanité řešení zástavby
umístěné do svahu nepůsobí nawhovaná stavba v dálkových pohledech jako výrazně rušivý
prvek vmnof,ině okolních prvků (myšleno okolní zástavbu vcelém svahu). Lze tedy
konsíatovat, že Víladům Rezkova je navr'zen v intencích současné architektury, odkazující se
architektonickým výrazem a jednotlivými (skladebnýtrú) prvky na obdoMfunkcionalismu."
Výše jmenovaní účastníci předjímají, že nový obytný dům bude rušit Uid v zahradách 'v Rezko'vě
ulici hlukem zbalkonů, teras, a vletním období i hlukem zotevřených oken a umělým
osvetlením v nočních hoďinách. Změny, které žaďatel ve snaze vyhovět námitkárn uplatněnýín
'vpředcházejícím řízeni vnávrhu provedl (velká část střechy nad 2. PP je navržena jako
ozeleněná a nepřístupná, vjihozápadní stěně nejsou navržena žádná okna, lodžie jsou
orientovány na jihozápad), vytvářejí zhleďiska stavebního předpoklad pro respektování

soukromí obyvatel sousedních -nemo;itostí. Žádným stavebnítn-řešením ale- nelze dosáhnout

toho, aby vnavrhovaném domě žili pouze obyvatelé, jejichž životní styl bude vyhovovat
subjektivním nárokům výše jmenovaných účastniků řízení. Vzhledem ke skutečnosti,
že i přes existenci bytových domů s větším počtem bytů v sousedství domu Rezkova 25c
(Rezkova 25a, 25b s celkem 18 byty, Bohuslava Martinů 40 se 12 byty, Bohuslava Martinů 42
s 11 byty) je v zahradách ,,dosavadrtí klid", jak je uvedeno v námitkách, ?ze předpokládat,
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že dům s kapacitou pěti bytových jednotek nenaruší tuto pohodu nad mím přiměřenou místním
poměrŮm.
Počet odstavných a parkovacích stání, které musí být řešeny jako součást stavby nebo na jejím
pozemku, je podle ustanovení § 5 odst. vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických požadavcích

ria stavby, v platném znění (dále jen vyhláška č. 268/2009 sb.), stanoven normou ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací. Norínová hodnota pro navrhovaný bytový dům je 9 stán?í
(v dokurnentaci z r. 2015 byla uvedena normová hodnota 10 stání, v revidované dokumentaci se

z důvodu zmenšení výměry jednoho z byí-ů pod 100 m2 snížila normová hodnota na 9 stání).
Podzemní garáž Viladomu má kapacitu 7 stáni (l stání je vyhrazeno pro vozidlo přepravující
osoby těžce pohybově postižené), před budovou Viladomu jsou navržena 3 venkovní stání. Počet

odstavných a parkovacích stánf tak o l stání převyšuje požadovanou normovou hodnotu. Žadatel
mezi podklady doložil akustickou studii, podle které ?ze předpokládat, že provozem
stacionárních zdrojů hluku, mezi něž patří provoz garáže, nedojde k překročení hygienického
limitu hluku u fasád sousedních chráněných objektů.
,,Navíc, masivní železobetonová budova, vybíhající do vzdáleností 14 m od stávající zahradní
?žnie současné zástavby, způsobí výrazné zhoršení výhledu z oken a balkonů našeho rodinného
domu a v letním období v odpoledních a večerních hodinách výrazné zastíněríí našeho domu a
pozemku (zastínění pozernku je znázorněno na obrázku č. 4). To stejné platí ž pro rodinnou vilu
na sousedním pozemku Rezkova 27 vedle plánované novostavby, pouze stím rozdílem, že
kzastínění zde bude docházet v ranních a dopoledních hodinách. Tato rodirmá vila je navíc
památkově chráněná a patří k památkově chráněnému komplexu funkcionalistických vil ze 30. let
dvacátého století - kolonie Pod vodojemem. Plánovaná novostavba svojí mohutností a svým
přehnaným super-moderním pojetím nepřiměřeně naruší urbanistický vzhled této lokaliffl...
V posudku přiloženém kžádostž o územní řízení je hodnoceno zastínění sousedního pozemku
Rezkova 25c jako minimální. Toto hodnocení se ovšem vztahuje k roční době 1. března a času 12
hodin. Majitele sousedního domu Rezkova 25c však mnohem více zajímá situace se zastíněním
během letních měsíců, kdy je terasa a zahrada mnohem více využívána k rekreaci a odpočžnku,
když se v pozdních odpoledních hodinách vrátí ze zaměstnání. Á jak vypadá zastínění pozemku
Rezkova 25c v létě v pozdním odpoledni (po 17. hodině), ukazuje právě obrázek č. 4... Z něj je
patrné, že mezi 17. až 20. hodinou je Viladomem Rezkova zastíněno zhruba 45 % našeho
pozemku, což znameríá výrazné zhoršení rekreační a odpočžnkové funkce terasy i zahrady.
Viladům Rezkova 25c tedy výrazně zhoršuje pohodu bydlertí vsousedních domech a na
přilehlých sousedních pozemcích. Pohoda bydlení či určžtá nadstandardní kvalita bydlení
v Masarykově čtvrti je přitom objektivní realitou, přiznanou obyvatelům této čtvrti samotným
Magistrátem města Brna, např. při řešení kauzy osvětlení centrálního sloupu na Vaňkově
náměst'. Osvětlení bylo přílžš intenzžvní a magistrát nařídil jeho ztlumení, aby to nerušilo
pohodu a kvalžtu bydlení vokolních bytech. Realizace projektu Viladomu svým zastíněním
pozemkť:t zhorší pohodu a kvalitu bydlení ve všech okolních domech a na všech okolních
pozemcích."
V uvedené pasáži naínítají jmenovaní účastníci zhoršeni pohody bydlenf způsobené zhoršením
výhledu zoken a balkonů, zastíněním jejich domu a pozernku vodpolednich a večerních
hodinách v letním období a z toho plynoucím zhoršením rekreačni a odpočinkové funkce terasy
a zahrady. Výhled z oken, proslunění a denní osvětlení obytných místností i oslunění pozernku
?ze zahrnout mezi činitele a vlivy, které spoluvytvářejí kvalitu prostředí, dříve označovanou jako
,,pohoda bydlení". Stavební úřad se proto namítaným namšením uvedených aspektů kvality
prostředí podrobně zabýval.

Žadatel doplnil aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu o posouzení vlivu Viladomu
na výhled z průběžného balkonu budovy Rezkova 25c (situovaného nejblíže navrhovanému
Viladomu) a o přílohy č. 1, č. 2, které na základě geometrických konstrukcí graficky znázorňují
omezeni výhledu. Zpřílohy č. l je zřejmé, že vyšší část navrhovaného bytového domu
přesahující v 1. PP - 3. NP linii zahradní fasády domu Rezkova 25c vystupuje před půdorysné
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průměty linie balkorů na nosných sloupech domu Rezkova 25c o O,91 m, před linii jeho arkýře
a príiběžného balkonu o 3,26 m, před linii jeho zahradn?í fasády o 4,29 m; vzdálenost mezi
balkony na nosných sloupech domu Rezkova 25c a vystupující částí Viladomu je 8,48 m,
vzdálenost mezi pruběžným balkonem a arkýřem domu Rezkova 25c a vystupující částí
Viladormi je 3,68 m. Pro geometrickou konstrukci simulace zásahu do zorného úhlu je uvedena
poloha pozorovatele na balkonu domu Rezkova 25c ve vzdálenosti 0,5 m od zá5radlí, výška oka
1,65 m nad podlahou balkonu, osa pohledu rovnoběžná s osou domu (tj. směr pohledu ,,vpřed")
a standardní zomý úhel oka vrozsahu 140o horizontálně a lOOo vertikálně. Z grafického
znázornění je zřejmé, že vli'vem vyšší části navrhované budoyy dojde komezení 'výhledu
v půdorysném průmětu o 24o. Důležitější 'údaj pro posouzení omezení výhledu, a to zásah
do prostorového zorného pole, je zobrazen v příloze č. 2. Z ní je evidentní, že poměrný úbytek
výhledu bude vzhledem k prostorovému tvam zorného pole menší než je číselná hodnota
půdorysného průmětu, a bude dosahovat přibližně 10 % (viz údaje na str. 4 souhrnné technické
zprávy). Omezeríf výhledu o jednu desetinu nelze oznaěit za ,,výrazné zhoršení". Nižší ěást
Viladomu, zasahující hlouběji do zahradní části pozemku, výhled z balkonu neomezí. V průběhu
odvolacího řízení doplnila dne 5. 11. 2018 paní V
podklad, který
má znázorňovat pohled z balkonu domu Rezkova 25c před a po realizaci Viladomu a má
dokládat negativní dopad na pohodu a kvalitu bydlení. Vzhledem k absenci údajů o geometrické
konstrukci a poloze pozorovatele nelze vizualizaci hodnotit jako relevantní podklad. Je ale
zřejmé, že pokud se pozorovatel na balkonu domu Rezkova 25c otočí o 90o a jeho pohled bude
směřovat na Viladům, bude v jeho zorném poli zed' navrhované budovy. Pro hodnocení omezení
výhledu ze stávající budovy je podle správního orgánu podstatná skutečnost, že ve směru
podélné osy domu žádná omezující překážka vlivem navrhované stavby Viladomu nevznikne.
Na základě hodnocení výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že při pohledu
směřujícím ve směm osy domu Rezkova 25c k naínítanému výraznému zhoršení výhledu z oken
a balkonů vlivem navrhovaného viladomu nedojde. Omezení výhledu přibližně o jednu desetinu
?ze v městské zástavbě považovat za akceptovatelné. K námitkám týkajícím se zhoršení výhledu
je třeba podotknout, že současná judikatura nepřiznává vlastníkůrn sousedních nemovitostí právo
na zachování zcela neměmiého výhledu z jejich staveb, které by vylučovalo stavební změny
v jejich sousedství.

Výše uvedení účastníci dále naínítají výrazné zastínění svého domu a pozernku v letním období
v odpoledních a večernich hodinách. Podle ustanovení § 11-13 vyhlášky č. 268/2009 Sb. musí
proslunění a denní osvětlení nově navrhovaných i stávajících budov splňovat normové hi .odnoty;
na pozeínky se uvedený požadavek nevztahuje a splněn?í normové hodnoty neni závazné. Zadatel
doložil znalecký posudek vlivu projektovaného objektu Viladům Rezkova v Brně na zastínění
okolí, který obsahuje jak posouzeni vlivu na dům Rezkova 25c (vypracován dne 15. 4. 2015 ), tak
na jeho zahradu na pozernku par. čís. 1491, k. ú. Stránice, obec Brno
(vypracován dne 15. 5.
no (vypi
diky ČS
2015). Posuďek je zpracovaný pro stanovená datapodlí
podle závazné metodiky
ČSN 73 4301 0bytné

Cást 1: Základní požadavky, a její změny-Zl,
budoý, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov,Část
ČSN -73 0580-2 Denní osvětlení budov, Část 2: Denní osvětlení-obytíných budov,

a s přihlédnutím k ČSN 73 0581 0slunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení

hodnot. Z jeho závěrů vyplývá, že žádné z posuzovaných obytných místností domu Rezkova 25c
se nesníží nadlimitn?í doba proslunění, rovněž osluněni zahrady na pozemku par. čís. 1491, k. ú.
Stránice, obec Brno, nebude stavbou bytového domu podstatně ovlivněno a zůstane výrazně
nadlimitní. Znalecký posudek dále dokláďá, že mínožství denního světla se vposuzovaných
obytných místnostech domu Rezkova 25c po realizaci viladomu sníží jen nepatrně a nadále bude

podle-ČSN 73 0580-l splňovat požadavky kategorie 1, tzn. bude vyhovovat i pro nejnáročnější
činnosti. V aktualizované dokumentaci žadatel doplnil další znalecký posudek označený jako

,,Revize výpočffi proslunění a denního osvětlení dle nových ČSN dosavadních posudků -z let
2015 - 2020 na akci projektovaného VILADOMU REZKOVA" (vypracovaný dne 15- 7. 2020),
zněhož je kromě jiného zřejmé, že i podle zrněn norem platných od 1. 9. 2019 zůstane
po realizaci Viladomu jak doba proslunění, tak ínnožství denního světla vposuzovaných
obytných místnostech domu Rezkova 25c v nadlimitní úrovni.
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Zdoloženého výpočtu oslunění plochy zahrady (vypracovaného dne 15. 5. 2015) metodou

zakreslováni stínících překážek do diagramu sluneÉních drah pro normou ČSN 73 4301
stanovené datum 1. března vyplývá, že stávající hodnoty udávající dobu oslunění se realizací
navrhované stavby změní jen minimálně. V malé ploše u hranice s pozernkem Viladomu doba
oslunění mírně klesne (ze 495 na 425 minut a z 545 na 540 minut), na převážné části zahrady
se doba oslunění nezmění a zůstane stávající. Uvedené hodnoty značně převyšují požadavek

ČSN 73 4301, která v čl. 4.3.5 stanoví, že pozemek v okolí obytné budovy sloužící k rekreaci má
mít dne 1. března osluněnou alespoň polovinu plochy po dobu nejméně 180 minut. V letních
měsících, kdy má být podle námitek pozemek navrhovanou stavbou výrazně zastíněn, bude

vzhledem k větší délce dne oproti normovému datu 1. března doba oslunění zahrady výše

uvedené hodnoty převyšovat-. Žadatel doložil jako součást aktualizované dokumentace
i aktualizovaný znalecký posudek vlivu projektovaného Viladomu na proslunění zahrady u domu
Rezkova 25c (vypracovaný dne 20. 3. 2020), ve kterém je pro výpocet doby oslunění zvolena
hustší sít' kontrolních bodů. Doba oslunění je vypočtena podle normové metodiky jak
pro norínou požadované datum 1. března, tak pro zvolené dva dny vletních měsících,
a to pro 21. červen a 20. červenec. Z výpočtů pro všechna tři uvedená data je zřejmé,
že po realizaci Viladomu bude oslunění celé posuzované části zahrady u domu Rezkova 25c
několikanásobně převyšovat normou požadovaných 180 minut (1. března přesáhne doba osluněnf
ve většině kontrolních bodů 500 minut, 21. června bude většina kontrolních bodů osluněna

po dobu 890 minut, dne 20. července po dobu 860 minut). U dopomčené normové hodnoty
pro oslunění pozernků v okolí obyíných budov nedošlo v průběhu územního řízení ke změně.

Obrázek č. 4, který účastníci doložili jako důkaz zastínění jejich pozemku ,, v létě v pozdríím
odpoledni (po 17. hodině)" nepovažuje stavební úřad za relevantní podklad, nebot' není
průkazné, že byl zkonstruován podle normou stanovené metodiky stavební světelné techniky.
Skutečnost, že realizace Viladomu nemůže způsobit narnítané výrazné zhoršení oslunění zahrady
a terasy, je zřejmá i z pouhé úvahy o vzájemné poloze obou budov, jejich orientaci ke světovým
stranáín a orientaci svahu. Vzhledem ke zdánlivémupohybu slunce po obloze od východu
na západ neínůže budova navížená severozápadním směrem od štítové zdi domu Rezkova 25c
osluněnf jeho pozernku podstatně ovlivnit, a na části pozemku s terasou situovanou u sousedního
bytového domu Rezkova 25a, 25b je negativní vliv na oslunění vyloučen. Knamítanému
zhoršení rekreační a odpočinkové funkce terasy z důvodu zhoršení jejího oslunění tedy vzhledem
k její poloze nedojde a obě její funkce deklarované uvedenými účastníky nebudou navrhovanou
stavbou dotčeny.
Stavební úřad se ztotoiuje s právním názorem Krajského úřadu, který se k otázce výhledu
zoken
h i osluněm jejich domu a zahrady vyjádřil vrozhodnutí č. j.: JMK
113951/2017 dne 17. 8. 2017 na str. 41: ,,S ohledem na orientaci domů vtéto části ulice

nemůže být oslunění a osvětlení nemovitosíi
h dotčeno tak, aby zapříčinilo
zhoršení podítínek pro její vyuUvání. Jak pozemek, íak i dům R
Ůstává
kvýchodní, jižní a jihozápadní straně zcela otevřen. Obdobná situace riasíává i voíázce
výhledu, nebot' vzhledem k otevřenosti ze tří stran a zejména ke značné sva'zitosti pozemků
směrem kjihu, zůstává převázná část výhledu zachována a nelze tedy hovořit o zhoršení
podmínek pro využ,ívání nemovitostť Nelze rovněz hovořit o memožtiění rekreace na pozemku
ch, i když tato je zejména vzhledem kjeho značné sva'zitosti již nyní
problematická."
K námitkám jmenovaných účastníků řízení, které se vztahují k zastíněnf domu Rezkova 27 a
jeho pozernku, stavební úřad podle ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlédl, nebot'
se netýkají dotčení jejich vlastnického práva. Z doložených znaleckých posudků je ale zřejmé,
že i po realizaci Viladomu zíistane proslunění a denní osvětlení posuzovaných obytných
místností domu Rezkova 27 i oslunění jeho zahrady v nadlimitní úrovni.
Jmenovaní účastníci řízení vyjadřují obavy z narušení parnátkově chráněných hodnot okolní
zástavby, zejména kvůli sousední ,,památkově chráněné rodinné vile Rezkova 27". Domněnka

o památkové ochraně domu Rezkova 27 je mylná, uvedený objekt není evidován v Ústředním
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seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Zdůvodu situování navrhované

stavby na území Ochran?ného pásma Městské památkové rezervace Brno je v územním řízení
dotčeným orgánem Odbor památkové péče Magistrátu města Brna. Ve svém závazném
stanovisku (součást koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0172353/2015 ze dne 2. 7. 2015)
uvedený správní úřad konstatoval, že umístění Viladomu je z hlediska zájmů státní parnátkové
péče přípustné, a v odůvodnění kromě jiného uvedl, že předmětný zárněr ,,nemá negativní vliv
na památkové hodnoty". K novému projednáni žadatel doložil nové závazné stanoyisko Odboru
památkové péče Magistrátu města Brna (součást koordinovaného stanoviska č. j.:
MMB/Oll3082/20 19 ze dne 26. 1l . 2019) se shoďným obsahem.

,,Developer také nedokáže zabránit tomu, aby se budoucí majitelé jeho bytů nescházeli ria
plochých střešních terasách k pořádání různých soukromých párty a bujarých oslav do pozdních
nočrúch hodin. Tyto terasy mají být oseté trávou a osázené dřevinami. Jak chce developer

zamezit vstttpu osob na tyto plochy? Zábradlím, plotem nebo ostnatým drátem? Pan
si
stěžauje na špatné sousedské vztahy. Nechápe přitom, že právě on je ta osoba, kte y ré
sousedské vztahy hrubě narušuje. Připomíná to pohádku ,, Hrnečku vař". Kaše pana
se
nekontrolovaně široko daleko přelévá přes hranice jeho pozemku na pozemky jeho sousedů a

ničí úm dobré sousedské vztahy. Pan
nechápe, že jeho práva končí tam, kde začínají
práva jeho sousedů. Protože i my máme totéž právo jako pan
, na plné oslunění
pozemku a nerušený výhled."

Jak bylo již uvedeno, žadatel kvůli námitkám uplatněným vpředcházejícím řízenf provedl
vnávrhu Viladomu změny, které zhlediska stavebních konstrukcí vytvářejí předpoklad
pro respektování soukromí obyvatel sousedních nemovitostí. Jednou ze změn je zvýšení výškové
úrovně převažující části střechy nad 2. PP o 1 m a je3í osázení bezúdržbovou zeleni. Zvýšená
plocha střechy je vzhledem k absenci schodů nebo rampy nepřístupná, což by mělo zamezit
jejímu užívání jako terasy (viz výkresy D.2, D.4). Přístupná buďe část podél zahradního průčelí
hloubky 1,8 m a podél fasády orientované k budově Rezkova 27 hloubky 1,6 m. Hloubka teras
a lodžií v ostatních podlažích nepřesahuje 1,65 m. Uvedené prostorové parametry nevytvářejí
příhodný prostor pro ,,pořádání růzriých soukromých párty a bujarých oslav", nelze ani
předjímat, že se budou konat ,, do pozdríích nočních hodin". Bylo již ale zmíněno, že žádným
stavebním řešen?ím nelze zajistit, aby v navrhovaném domě žili pouze lidé s životním stylem
vyhovujícím subjektivním nárok? jmenovaných účastníků řízem'.

Podle výše uvedených účastniků žadatel svým záměrem ničí sousedské vztahy a pomšuje práva
vlastníků sousedních staveb, tedy zejména práva jejich. Jak vyplývá zjednotlivých pasáží
posouzení námitek, stavební úřad se možným dotčením jejich práv a případným namšením
pohody bydlení navrhovanou stavbou z pohledu stavebního zákon a jeho prováděcích předpisů
podrobně zabýval. Nedospěl k závěm, že jsou dotčena nad míru přiměřenou poměrům 'v dané
lokalitě. Je proto třeba respektovat skutečnost, že při ďodržení legislativy náleží žadateli stejné
právo realizovat jeho záměr, jaké v minulosti uplatnili vlastníci sousedních budov.

Posouzení námitek úěastníka řízení paní
,
uplatněných dne 14. 9. 2020 prostřednictvím Mgr. Lucie Stejskalové, advokátky
Advokátni kanceláře Stejskalová & Blechová, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, o kterých
na ústním jednání konaném dne 20. 10. 2020 nedošlo k dohodě:

V části A jsou u'vedeny skutečnosti, které zakládají postavení pan

jako

účastníka řízení, včásti B náínitky zvětší části již uplatněné?vprůběhu úzeínního a

přezkumného ffzení, rozdělené do 5 kapitol: I. Nesoulad záměru s ÚPmB, II Dotčení kvality

prostředí, III Negativní dopad do ekonomžcké sféry Námitkují, IV (bez názvu), V Další námitky
Námitkující, v části C závěrečný návrh na zamítnutí návrhu. Přílohou nárnitek je yy Odborné
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vyjádření ke stavebnímu záměru ,, Viladům Rezkova" zpracované Ing. arch. Petrem Hubáčkem,
Ph.D., autorizovaným architektem, a názor zesnulého prof. Ing. arch. Ivana Rullera.

Námitky poukazující na údajný ,, nesoulad záměru s ÚPmB" (odstavce 3 - 15 v části B), včetně
výše uvedených příloh obsahujících názory dvou jmenovaných architektů, stavební úřad již
neposuzoval, nebot' je vázán právním názorem Krajského úřadu vysloveným vrozhodnutí
vydaném v přezkumném řízení pod č. j.: JMK 113951/2017 dne 17. 8. 2017. Právním názorem

OÚPSŘ KÚ JmK je vázán i Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, který
jako odvolací orgán ve svém rozhodnutí vydaném dne 15. 1l. 2018 pod č. j.:
MMB/0455936/2018 na str. 2, 3 uvedl: ,,Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále ,,krajský
úřad") na základě podnětu'zadatele zahájil přezku«mé řízenL Vjeho průběhu se detailně
zabýval zkoumáním charakteru stávající zástavby v okolí záměru. Otázka dodržení stávajícího
v
charakteru zásíavby byla vpřezkumném
řízení krajským úřadem posouzena na základě
Žadatej
odborných posudků. Žadatel předlozil posudek autorizovaného architekta Ing. arch. Petra

Wolfa. Odvolaíelé předložili písenmé stanovisko prof. Ing. arch. Ivana Rullera a odborný
posudek Ing. arch. Petra Hubáčka, Ph.D. Krajský úřad v přezkumném řízení nechal zpracovat
vlastní odborný posudek řešící íuto otázku od Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D. Rovněž
se pracovníci úřadu se stavem zástavby v okolí záměru přímo seznámili. Na základě všech
uvedených podkladů krajský úřad dospěl k jednoznačně formulovanému závěru, 'ze záměr
v navrhované podobě charakter okolní zástavby nenaruší. Krajský úřad přezkoumal výpočet
IPP záměru, ktetý je součástí projektové dokumeníace. Dospěl k závěru, že výpočeí, provedený
projektantem žadatele, je správný a záměr tedy nepřekročí limitrí hodnotu IPP určenou
dle pravidel formulovaných územním plánem. Vzávěru svého rozhodnutí proto krajský úřad
zavázal odvolací sprámí orgán právním názorem, dle něhož je záměr v souladu s územním
plánem."

K ,,podpůrnému odkazu" na návrh plánovaných památkových zón, zmíněných v odstavci 10
stavební úřad uvádí, že posouzení záměru z hlediska památkové péče je v kompetenci orgánu
státní památkové péče. Odbor památkové péče Magistrátu města Brna záíněr z hlediska své
věcné a rnístní příslušnosti posoudil a vrámci koordinovaného stanoviska MMB č. j.:
MMB/0113082/2019 ze dne 26. 1l. 2019 vydal závazné stanovisko konstatující přípustnost
záíněru bez podínfnek.
V části ?i Dotčení kvality prostředí paní
opakuje a rozvíjí nárnitky již
uplatněné v úzeínním řízení a v přezkumném řízeni. V odstavci 16 popisuje ,, potírání " kvality
bydlení způsobené přípa*ou realizací stavebního záměru: ,, Důsledkem realizace záměru by byly
zejména pocžt stísněnosti jak při pohledu z obytných místností do betoríové zdi, omezení výhledu
na zelený horizont, tak při trávení volného času na zahradě, jehož jednu straw má tvořit masa
vysoké zdi. Námžtkující nevlastní žádnou jinou nemovitost, na níž by se mohla rekreovat, a kdy
zahrada u domu (navíc spomalu narůstajícím věkem) je jedinou schůdnou možností pro
každodenní rekreaci a nerušerxý a neomezený pobyt v zeletú. Navíc během pracovního týdne je
hlavní rekreační čas po návratu domů z práce, tedy odpoledne, resp. v pozdní odpoledne, kdy
bude kupř. i co do oslunění právě nejvíce snížena kvalita jejich bydlení/rekreace na zahradě
vinou velké stěny na západní straně (odstínění odpoledněvečerního slmce). Á nyní do tohoto
prostředí, kde zatím byl jen jednolitý rodinný dvoudům má přijít ,, vyčuhující" dům bytový, který
rxezanedbatelnou část zahrady promění v (doslova) poloklaustrofobický kout u skoro 16 metrů
vysoké zdi, která navíc tvoří celou druhou polovžnu zastavěné plochy Stavebního záměru.
Z rúžšího bodu zahrady u paty konce ,,Stavebního záměru pak se nabízí ,, výhled", resp. přímo
jen doslova ,, čučení do stěny o výšce až 18,5 m! Námitkující připadá, jako by se ocitla na dvoře
nějaké sžlně střežené věznice, kde mají vysoké zdi, aby trestanci nemohli uprchnout. To snad arú
nikdo nechce zažít - ale jen ta představa: zavřete si oči a představte si nejdřív, že stojíte ve své
zahradě a díváte se do zeleně a okolní přírody (svahy svrateckého lesu), a pak - střih - stojíte
před zdí, která je tak velká jako váš dům a táhne se ještě dál do hloubi zahrady. To je přeci tak
flagrantní a bezohledné narušení dosavadní kvality bydlení a užívání zahrady." Jak plyne
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z emotivního popisu, paní
se obává narušení kvality bydlení z důvodu omezení
výhledu a zdůyodu omezení rekreační funkce zahrady snížením doby jejího osluněm.
K označení domů Rezkova 25d a Rezkova 25c jako ,,jednolilý rodžnný dvoud:trn" je třeba
podotknout, že rozdílná doba jejich vzniku (dům Rezkova 25d byl kolaudován kolem roku 1960,
dům Rezkova 25c v roce 1972), jejich odlišný vzhled, dispoziční řešení i hloubka založení

(podle dokumentace předložené v řízení o povolení odstranění stavby Rezkova 25d je uvedený

dům založen v úrovni přibližně o 0,6 m výše než dům Rezkova 25c) o jednolitosti nesvědčí.

Narnítaným dotčením kvality bydlení omezenim výhledu z domu
a údajným
snížením doby oslunění jejich zahrady se stavební úřad již podrobně zabýval při posouzení
nárnitek uplatněných dne 1l. 2. 2016 (na str. 25-28).

Jak je zřejmé i z obrázku, který má ilustrovat uváděnou výšku Viladomu 18,5 m (jedná
se o reprodukci pohledu východního, v aktualizované dokurnentaci výkres D.9), neodpovídá tato
číselná hodnota předložené dokumentaci. Vznikne mechanickým odečtem nejvyšší a nejnižší

výskové kóty a dfky výškově odstupňovanému hmotovému řešení a svažitému terénu není

výškou budovy a v žádném místě oď upraveného terénu ji budova nedosahuje. Horní hrana atiky
ploché střechy je navržena ve stejné výško'vé úrovni, jako je b?řeben sedlové střechy
čtyřpodlažního domu Rezkova 25c, a to v nadmořské výšce 324,56 m n. m. Bpv.

Žadatel doplnil aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu o posouzení vlivu Viladomu
na výhled z průběžného balkonu budovy Rezkova 25c (situovaného nejblíže navrhovanému

Viladomu) a o přílohy č. 1, č. 2, které na základě geometrických konstrukcí graficky znázorňují
omezení výhledu. Pro geometrickou konstmkci simulace zásahu do zorného úhlu je uvedena
poloha pozorovatele na balkonu domu Rezkova 25c ve vzdálenosti 0,5 m od zábradlf, výška oka
1,65 m nad podlahou balkonu, osa pohledu rovnoběžná s osou domu (tj. směr pohledu ,,vpřed")
a standardní zorný úhel oka vrozsahu 140o horizontálně a lOOo vertikálně. Z grafického
znázornění v příloze č. 1 plyne, že vlivem vyšší části navrhované budovy dojde k omezení

výhledu v půdorysném průrnětu vyjádřenému číselnou hodnotou úhlu 24o. Zásah
do prostorového zorného pole je zobrazen v příloze č. 2., podle níž poměrný úbytek výhledu
bude vzhledem k prostorovému tvaru zorného pole dosahovat přibližně 10 o/o (viz údaje na str. 4
souhrnné technické zprávy). V městské zástavbě se omezení výhledu o jednu desetinu nejeví
jako výrazné zhoršeni. Nižší část Viladomu, zasahující hlouběji do zahradni části pozemku,
výhled z balkonu neomezí. Uvedené číselné hodnoty ale nepovažuje stavební úřad za podstatné.
Pro hodnocení omezení výhledu ze stávající budovy Rezkova 25 c je rozhodující skutečnost,
že ve směru podélné osy domu Rezkova 25c žádná omezující překážka vlivem rmrho'vané
stavby Viladomu nevznikne, a jak pozemek, tak i důín
zůstane k východní, jižní
a jihozápadní straně zcela otevřen. Stavebnf úřad již konstatoval, že současná judikatura
nepřiznává vlastníkůrn sousednich nemovitostí právo na zachování zcela neměnného výhledu
z jejich staveb, které by vylučovalo stavební zíněny v jejich sousedství.

Vliv Viladomu na oslunění zahrady
byl opakovaně posouzen soudním znalcem
z obom zdravotnictví, hygiena-hlučnost a osvětlení Milanem Tesařem, Mahonova 72, 613 00
Brno. Zprvního posudku zpracovaného dne 15. 5. 2015 jako dodatek č. l ke znaleckému
posu«
posudku vlivu projektovaného objektu Viladůrn Rezkova v Brně na zastínění okolí pro normou
ČSN 73 4301 stanovené daturn 1. března vyplývá, že stávající hodnoty udávající dobu oslunění
v kontrolnich bodech se realizací navrhované stavby téměř nezmění a budou dosahovat kolem

500 minut. Uvedené hodnoty značně převyšují požadavek ČSN 73 4301, která včl. 4.3.5

stanoví, že pozemek v okolí obytné budovy sloužící k rekreaci má mít dne 1. března osluněnou
alespoň polovinu plochy po dobu nejméně 180 minut (dodrženf normové hodnoty není závazné).
Kprokázání dostatečného oslunění zahrady
h v letních měsících, kdy vzhleďem
k větší délce dne oproti normovému datu 1. března ?ze logicky očekávat ještě delší doby osluněni
zahrady, nechal žadatel vypracovat další znalecký posudek. V posudku vlivu projektovaného
objektu Vilad? Rezkova v Brně na proslunění sousední zahrady par. čís. 1491 Rezkova 25c
ze dne 20. 3. 2020 je pro výpočet doby osluněni zvolena hustší sít' kontrolních bodů. Doba
oslunění je vypočtena podle norrnové metodiky jak pro normou požadované datum 1. března,
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tak pro zvolené dva dny v letních měsících, a to pro 21. červen a 20. červenec. Z výpočtů
pro všechna tři uvedená data je zřejmé, že po realizaci Viladomu bude oslunění celé posuzované
části zahrady u domu Rezkova 25c několikanásobně převyšovat normou požadovaných 180
rninut (1. března přesáhne doba oslunění ve většině kontrolních bodů 500 minut, 21. června bude
většina kontrolních bodů osluněna po dobu 890 minut, dne 20. července po dobu 860 minut).
Skutečnost, že realizace Viladomu nerrůže způsobit namítané výrazné zhoršení oslunění zahrady
a terasy, je zre3má i z pouhé úvahy o vzájemné poloze obou budov, jejich orientaci ke světovým
stranárn a orientaci svahu. Vzhledem ke zdánlivému pohybu slunce po obloze od východu
na západ neínůže budova navržená severozápadním směrem od štítové zdi domu Rezkova 25c
oslunění jeho pozemku podstatně ovlivnit, a na části pozemku s terasou situovanou u sousedního
bytového domu Rezkova 25a, 25b je negativní vliv na oslunění vyloučen. Knamítanému
zhoršení rekreační a odpočinkové funkce terasy z ďůvodu zhoršení jejího oslunění tedy vzhledem
k její poloze nedojde a obě 5e5í funkce deklarované uvedenými účastnfky nebudou navrhovanou
stavbou dotčeny.
Stavební úřad se ztotožňuje s názorem K?rajského úřadu, který se k otázce výhledu z oken
i oslunění jejich domu a zahrady vyjádřil v rozhodnutí č. j.: JMK 1 13951/2017
ze dne 17. 8. 2017 na str. 41: ,,S ohledem na oriemaci domů v této části ulice nemůf,e být
osluněi a osvětlení nemovitosti
dotčeno tak, aby zapříčinilo zhoršení podmínek
pro její vyuzívání. Jak pozemek, tak i dům
zůstává kvýchodní, jižní a
jihozápadní straně zcela otevřen. Obdobná situace nastává i v otázce výhledu, nebot' vzhledem
k otevřenosti ze tří stratx a zejména ke značné sva'ž,itosti pozemků směrem k jihu, zůstává
převázná část výhledu zachována a nelze tedy hovořit o zhoršení podmínek pro využívání
nemovitosti. Nelze rovněz hovořit o znemoznění rekreace na pozemku
, i kdyz
tato je zejména vzhledem k jeho značné svazitosti jiz nyní problematická."
V odstavci 17 paní
uvádí: ,, Stavební záměr svýmž rozměry a hmotou jednoznačně
nepředstavuje zatížení přiměřené poměrům a i proto je nepřípustný. Vtomto případě se navíc

jedná o diskomfort vznÍklý v důsledku umístění stavby,- jež je z-povahy věci TRVÁLÝM zatížením
-okolí." Uvedená náínitka se svým obsahem směřuje k posouzení souladu s ÚPMB, při kterém se

kromě jiného posuzuje navrhovaná stavba ve vztahu k okolní zástavbě z hlediska převládajících
půdorysných rozměrů staveb, počtu naďzem'ních podlaží a způsobu zastřešení. Jak již bylo
několikrát uvedeno, Krajský úřad se v přezkumném řízení uvedenými aspekty podrobně zabýval
a dospěl k závěm, že záměr svým objemem nevybočuje z charakteru okolní zástavby. Stavebn?í
úřad se ztotožňuje s hodnocením záměm uvedeným v rozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze dne

17. 8. 2017 na str. 38: ,,KrÚ uvádí, ze porovnání provedl jak k druhé polovině dvojdomu, íak
kpodobným domům vlokalitě vymezené ulicí Rezkovou a Eohuslava Martinů, tak
kMasarykově čtvrti. Navrhovaná stavba zapadá do charakteru okolní zástavby... Takto

situovaný objem stavby zásadně neovlivňuje kvalitu bydlenL.. KrÚ na základě výše -uvedeného

rozboru stavu v úzewí uvádí, že navrhovaný objem stavby zabíhající do zahrady nepřekračuje
přiměřenost vůči poměrům v okolí..." Pokud je motivem námitky i obava ze zatížení okolí
způsobené umístěním budovy obsahující 5 bytových jednotek, je tato vzhledem kexistenci
bytových doínů s větším počtem bytů v sousedství domu Rezkova 25c (např. Rezkova 25a, 25b
s celkem 18 byty, Bohuslava Martiírů 40 se 12 byty, Bohuslava Martinů 42 s 11 byty)
neopodstatněná.
V odstavci 18 paní
předkládá jako důkaz omezení výhledu vizualizaci, kterou
uplatnila již v pmběhu odvolacího řízení dne 5. 1l. 2018. Má znázorňovat pohled z balkonu
domu Rezkova 25c před a po realizaci Viladomu a má dokládat negativní dopad na pohodu
a kvalitu bydlenf. K doložení omezení výhledu z téhož balkonu žadatel doplnil k souhrnné
technické zprávě přílohy č. 1, č. 2, které na základě geometrických konstmkcí graficky
znázorňují omezení výhledu. U vizualizace předložené paní
chybí údaje
o
o geometrické konstrukci a poloze pozorovatele. Je ale zřejmé, že pokud se pozorovatel
na balkonu domu Rezkova 25c otočí o 90o a jeho pohled bude směřovat na Viladům, bude v jeho
zorném poli zeď navrhované budovy. Nárokováni si výhledu ,,přes pozemek souseda",
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tj. přes pozemek s Viladomem, není v městské zástavbě za situace, kdy d? Rezkova 25c
i přilehlý pozemek zůstávají zcela otevřeny k východní, jižní a jihozápadní straně, opodstatněné.
Pro hodnocení omezení výhled?i ze stávající budovy je podle stavebního úřadu rozhodující
skutečnost, že ve směru podélné osy domu Rezkova 25c, tj. ve směm jeho oken z obytných
rnístností, žáďná omezující překážka vlivem navrhované stavby Viladomu nevznikne,
a podstatná část výhledu proto zůstane zachována.

V odstavci 19 paní
poukazuje na omezení svého práva užívat své nemovitosti.
Stavební úřad se ztotožňuje s výše citovaným názorem Krajského úřadu, podle něhož nelze
hovořit o zhoršení podmínek pro užívání nemovitostí
, nebot' jak pozemek, tak
i jejich důrn zůstává nadále otevřen ze tří stran.

V odstavci 20 se paní
vyjadřuje k vizualizaci omezení výhledu z balkonu domu
Rezkova 25c předložené žadatelem: ,, vizualizace je tendenčríí, a tudíž ne zcela pr'čtkazná... zcela
pomíjí i výhled do strany, o který však zejména jde a podílí se zásadněji na výhledu jako takovém
a jeho komplexnosti... žadatel tak předložil vizualizaci neůplnou a nekomplexní, ergo
neobjektivní." Požaduje posouzení výhledu i z 1. NP svého domu a zahrady, a stavebnímu úřadu

navrhuje, aby ,nařídil -(kupř. dle § 53 odst. 1 SŘ) Žadateli předložit-objektivní vizualizaci

výhledu i přímo napravo (na západ), a to jak z balkonu v 2. NP, tak z v2rovně 1. NP a ze zahrady
Námitkující, a to vždy přímo směrem do Stavebního záměru (tedy, že Stavební záměr nebude jen

něco menšího na okraji výkresu) a z několika vzdálenostních odshq:iů od Stavebního záměru a od
budovy Námitkující (kupř. 0,1 m, 1 m, 5 m, 10 m) a že bude obsahovat i každý výhled dle stavu
bez Stavebního záměru dle status quo." Stavební úřad nepovaije zpraco'vání vizualizace
z l . NP domu paní
a z několika vzdáleností od Viladomu za potřebné k posouzem'
omezeni výhledu. Přílohy č. 1, č. 2 ksouť"irnné tecbnické zprávě, předložené žadatelem
nad rámec stanoveného rozsahu a obsahu dokumentace pro vydánf rozhodnutí o urnístění stavby,
graficky znázorňují na záklaďě geometrických konstrukcí omezeni výhledu z balkonu ve 2. NP.
Ostatně vizualizaci z téhož balkonu ve 2. NP, tj. ze stejné vý.škové úrovně, opakovaně předložila
i paní
, třebaže bez úda?jů o geometrické konstrukci. Je logické, že čím více bude
pozorovatel natočen knavrhované stavbě Viladomu, tíín větší část jeho zorného pole bude
stavbou omezena, a bude-li jeho pohled směřovat přímo na východní fasádu Viladomu, bude
v jeho zorném poli zed' navrhované budovy. Nárokování si výhledu ,,přes pozemek souseda",
tj. přes pozemek s Viladomem, nen?í v městské zástavbe za situace, kdy důrn Rezkova 25c i
přilehlý pozemek istávají zcela otevřeny k východní, jižní a jihozápadní straně, opodstatněné.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, pro hodnocení omezení výhledu ze stávající budovy je podle
stavebm'ho úřadu rozhodující skutečnost, že ve směru podélné osy domu Rezkova 25c,
tj. ve směru jeho oken z obytných místností, žádná omezující překážka vlivem navrhované
stavby Viladomu nevznikne, a podstatná část výhledu proto zůstane zachována.
Vodstavci 21 se paní R
odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu
8 As 27/2012 - 113 a domnívá se, že ,,Námitkující se nachází v obdobné situaci, kdy v těsné

blízkosti se má objevit masivní betonová stěna o 102 m2, která jí zcela znehodnotí kvalitu bydlení

a pobytu u domu a na zahradě a znemožní výhled na celou východní část lesnatého protilehlého

horizontu. Námžtkující by sž pak přžpadala, Ée se z ní stal Jan Žžžka, který přišel o jedno oko, a
jedna část výhledu- jí prostě-natrvalo zmizela - dle Žadatele je to zjevně'll pořádku a stačí, že
Námžtkující zůstalo jedno oko Qeden výhled) a vidí aspon nalevo a že Myž něco označí za
viladům, je to vlastně vila a do vilové čtvrti se musí hodit." Uvedený judikát se týká přiznání
účastenství ve stavebním řízenf o povolení záměru, jehož realizací dojde ve vnitrobloku
ke smžení odstupové vzdálenosti mezi protilehlými budovami o jednu třetinu vlokalitě
s vysokou úrovni státní příp. i mezinárodní památkové ochrany (v historickém centru Prahy).
Paní
á je od zahájení územního řízení zahrnuta do okmhu účastníků a již
několik let uplatňuj e práva plynoucí z postavení účastníka řízení, takže odkaz na uvedený judikát
není důvodný. K narnítanému omezení výhledu se stavebni úřad již vyjádřil. K ploše stěny

Viladomu paní
uvedené včíselné hodnotě 102 m2 stavební úřad upřesňuje,
že podle předložené dokiunentace (např. výkres č. 9) se jedná o plochu 95 m2.
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V odstavci 22 paní
poukazuje na ,, nové pohledové body ze Stavebního záměru jednak z terasy v 1. PP, ale zejména z plochých střech v 1. PP a 3. NP, z nichž pak (vinou jejich
výrazného přesahování do zahradních partií) Ize se i dokonce zcela přímo(!) dívat do obytných
místností domu Námitkující." Zvýkresové dokumentace je zřejmé, že všechna okna
z navrženého Viladomu jsou orientována směrem do zahrady. Jak již bylo uvedeno, žadatel kvůli

námitkám uplatněným v předcházejícím územním řízení provedl v návrhu Viladomu změny,
které z hlediska stavebních konstrukcí vytváre3í předpoklad pro respektování soukromí obyvatel
sousedních nemovitostí. Jednou ze změn je zvýšení výškové úrovně převažující části střechy
nad 2. PP o 1 m a její osázenf bezúdržbovou zelení. Zvýsená plocha střechy Viladomu
je vzhledem k absenci schodů nebo rampy nepřístupná, pouze v pásu šířky 1,80 m před zahradní
fasádou je v úrovni 1. PP navržena terasa (viz výkresy D.2, D.4). Z terasy v úrovni 1. PP
je případné nahlížení do oken pan?í
realizovatelné jen obtížně, a to pouze z jejího
jižnfho cípu, ze zapuštěných teras v 1. NP a ve 2. NP je téměř neproveditelné. Ve 3. NP žádná

terasa ani přístupná plochá střecha, odkud by bylo možné do obytných rnístností paní
nahlížet, není navížena. Případná možnost dohlédnout z terasy, balkonu nebo oken
jedné budovy do oken sousednf budovy není vzhledem k charakteru zástavby v dané lokalitě
výjimečná. Z oken domu paní
orientovaných do zahrady ?ze např. dohlédnout
do oken protilehlého bytového domu Bohuslava Martinů 40, zjejích balkonů na nosných
sloupech ?ze nahlédnut do oken stávajícího sousedního domu Rezkova 25d. Současná judikatura
se přiklání knázoru, že vsouladu sdlouhodobými zvyklostmi je na tom, kdo se cítí být
obtěžován pohledem, aby provedl opatření, která by tomuto obtěžováíní zabránila (záclonarni,
závěsy, žaluziemi atd.).

V části III. Negativní dopad do ekonomické sféry Námitkující paní
vyjadřuje obavy
z negativního vlivu realizace Viladomu na ekonomickou hodnotu domu a pozernků vjejím
spoluvlastnictví. V odstavci 23 uvádí: ,,Stavebnímu záměru se tak námitkou vytýká, že svým
nezapadáním do charakteru lokality devalvuje hodnotu majetku Námžtkující. Námitkující
investovala do svých nemovitostí a jejich udržování právě s ohledem na to, jaké poměry v dané
lokalitě jsou a pokud by se měnily, měnily by se jen zanedbatelně a ne že mezí rodinnými domy
vyroste dům bytový, navíc natolik předimenzovaný." V odstavcích 24-27 cituje intemetový
článek popisující lokalitu jako rozhodující faktor pro cenu nemovitosti a uvádí příklady záměrů
(BD Neumanka a Central Park Side), jejichž hodnotu urnocňuje lokalita a výhled. Lze jistě
souhlasit s paní
u, že lokalita ovlivňuje cenu pozemků i budov. Masarykova čtvrt'
je ztohoto pohledu velmi atraktivní a žádaná lokalita a tomu odpovídá i cenová úroveň
v ní situovaných nemovitostí. Stavební úřad se ale nedomnívá, že realizace Viladomu způsobí
pokles hodnoty nemovitostí v jejím spoluvlastnictví, a ztotožňuje se s názorem Krajského úřadu
vysloveným v rozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze dne 17. 8. 2017 na str. 41: ,,Výstavbou

Viladomu roměž riemůže dojít ke snUení tržní hodnoffl nemoviíostí

. 'Jak KrÚ

ziisíil, v daném přffiadě se jedná o rodinné domy postavené v sedmdesMých letech minulého
stolet'í a tomu odpovídá jejich celkový výraz, tak i jejich stavebně technický stav. Pokud tedy
někdy vbudoucnu dojde kprodeji rodiriného domu R
, který se nepochybně
nacház( ve velmi atraktivní lokalitě, bude nový vlasttxík s největM pravděpodobnosh', již
s ohledem na tuto atraktivitu a cenu nemovitosti, řešit jeho celkovou přestavbu. Pro takový
počin naopak bude nynější mtup do lokaliffl spíše výhodou, neboť mu dá větH volnost."

V části IV. pani
namítá nedodržení § 76 odst. 2 stavebního zákona, podle něhož
je ,,Každý, kdo nawhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, povinen být
šetrný kzájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb." Uvedené ustanovení stavebního

zákona ukládá žadateli o územní rozhodnutí nebo územní souhlas povinnost dbát požadavků
uvedených v § 90 stavebního zákona, být šetrný k zájínům vlastníků sousedních pozeínků a
staveb a upozorňuje na možnost vyžádat si územně plánovací informaci, nejsou-li žadateli
známy podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Paní

á ,,v žádném ohledu, zejména uzahradních partií Stavebního záměru a kapacitě
Stavebního záměru (rodinný dům, kde měl majitel jedno auto, je střídán bytovým domem s místy
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pro deset aut), neshledává, že by Stavební záměr vWi ní, ale i dalším sousedům, byl šetrný." Jak
již bylo opakovaně uvedeno, žadatel oproti původní verzi záměm, která byla předmětem řízení
zastaveného vúnoru 2015, ve snaze vyhovět požadavkůrn
h zrnenšil objem
i zastavěnou plochu navržené budovy, zmenšil kapacitu domu o l byt a podzemnf garáže
o 2 stání, velkou část střechy nad 2. PP kvůli respektováni soukromí obyvatel sousedních budov
vyřešil jako ozeleněnou a nepřístupnou, jihozápadní stěnu ponechal ze stejného důvodu bez oken
a lodžie orientoval na jihozápad. Několika znaleckými posudky doložil, že i při existenci
navrhovaného objektu zůstane proslunění a denní osvětlení obytných místností v sousedních
domech a oslunění sousedních zahrad nadlimitní. Akustickou studií doložil předpoUad,
že nebude překročen hygienický limit hluku u fasád sousedm'ch chráněných objektů. Uvedený
postup žadatele, soulad záměru s § 90 stavebního zákona, kladná stanoviska dotčených orgánů
i právní názor Krajského úřadu vyslovený v rozhodnutí č. j.: JMK l 13951/2017 ze dne 17. 8.
2017 ve svém souhrnu nesvědčí o nešetrnosti žadatele k zájmům vlastniků sousedních pozernků
a staveb.

V části V Další námitky Námitkuficí jsou uvedeny nárnitky týkající se údajného nedodržení
odshipové vzdálenosti a údajně chybného oz.načení podlaží, požadavek zpracovánf dalšího
pohledu na Viladům, obavy z generování ,,další dopravy", údajná vada řízení spočívající
v podobě žádosti a jejích příloh.
V odstavci 28 paní
poukazuje na údajné porušení ustanovení e) 25 odst. 1 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. ,,Vzájemné odstupy staveb musí splříovat požadavky urbanistické,
architektonické, žžvobního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních
vod, státní památkové péče, požární ochrariy, bezpečnosti, civilrií ochrany, prevence závažných
havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Základním
požadavkem však je, že se umist'ovanou stavbou skutečně doplnuje stáyající souvžslá zástavba,
která předurčuje objemové parametry umist'ované stavby, což je smyslem ustanovení o proluce,
včehně proluky nárožní. Musí se jednat o doplnění celku o v zásadě stejnorodou část. Pohtd by
se o daném ůzemí po demolžci nahlíželo jako na proluku, pak je třeba odkázat i na Metodický
pokyn k pojmu proluka z 20. 6. 2013, který vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, a kde se
píše.',Taková stavba však musí být doplněním stávající souvislé zástavby. Musí být hmotově
určena sousedními stavbami, v čemž tkví smysl ustanovení o proluce, včetně proluky nárožní
Musí se jednat o doplnění celku o vzásadě stejnorodou část. Předpokladem je přítomnost
navazujících objektů, které nějakým způsobem předem determžnují objem, výšku a půdorys nové
zástavby.' Pokud se umist'uje stavba viditelně neodpovídající výšky nebo v nároží vzrúká nová
dominanta, může sice jít snad o umístění stavby do proluky, nikoliv však o ,doplnění stávající
souvislé zástavby'. Paní
zde cituje metodický pokyn odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20. 6. 2013 k pojmu ,,proluka"
a mylně ho vztahuje k ustanovení § 25 odst. l vyhlášky č. 501/2006 Sb. Pojem ,,proluka" se
vztahuje k ustanoveni § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 sb., jehož dikce je následující: ,,Jsou-li
v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlené okna obytných místností, musí být

odstup staveb roveri alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů
staveb rodim'iých domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí
pro jednotlivé stavby uínist'ované vprolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb
nebytových." Po odstranění stávající budovy Rezkova 25d vznikne proluka, což potvrdil
i Krajský úřad v rozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze dne 17. 8. 2017 na str. 35: ,, ...na základě
vydaného demoličního výměru pro stavbu stávající budovy č. p. 427 je zřejrm:, že bude
do území (do v:miklé proluky) umist'ována novostavba bytového domu." Odstupy mezi
protilehlými stěnami s okny obytných místností staveb pro bydlení požadované v ustanovení
§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se proto v tomto případě neuplatní (žadatel přesto doložil
výkresem D.18 splněni odstupové vzdálenosti nadzemních částí Viladomu ve vztahu ke stavbě
pro bydleni Rezkova 27). V metodickém pokynu Krajský úřad vyložil pojem proluka, jeho vazbu
na prováděcí předpisy a odkázal na metodickou pornůcku k umist'ování staveb v prolukách

vydanou včervnu 2013 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Vmetodice MMR je
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v bodě 3. Posuzování návrhu zástavby v proluce uveden i případ, kdy se nejedná o doplnění
stejnorodé části, a je tudíž třeba posoudit vliv navrhované stavby na denní osvětlení a proslunění:
,,Přestože u staveb urnist'ovaných do proluky ustanovení o odstupech neplatí, hodnoty denního
osvětlení a oslunění se zjišt'ují jak pro navrhovanou stavbu, tak pro okolm zástavbu". Což

žadatel učinil a několika znaleckými posudky doložil, že i při existenci navrhovaného objektu
zůstane proslunění a denní osvětlení obytných místností v sousedních domech Rezkova 25c
a Rezkova 27 a oslunění obou sousedních zahrad nadlimitní.

V odstavci 29 pan
opět namítá zárněrně chybné označení podzemních a nadze?ch
podlaží, svůj názor dokládá srovnánfm výškových úrovní domů Rezkova 25c, Rezkova 25d

a Viladomu, odkazuje se na odborné vyjádření Ing. arch. Petra Hubáčka, Ph.D., a vyjadřuje svoje
hodnocenf: ,,Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem má šestžpodlažní bytový dům dle
Námitkující čtyří nadzemríí podlaží a dvě podzemní podlaží, nžkoliv tři nadzemní a tři podzemní
podlaží, jak je uvedeno vzáměru stavby." Knarnítanému záměrně chybnému označení
nadzemních a podzemních podlaží se stavební úřad již vyjádřil při posouzení námitek
ze dne 11. 2. 2016 (str. 22). Podle pan?
je skutečným důvodem pro podle ní chybné
označení podlaží to, ,, aby se celé jedno podlaží nezapočítávalo do výkazu celkové hrubé podlažní

plochy stavby, relevantní pro výpočet žndexu hrubé podlažní plochy." Žadatel jako součást
dokurnentace předložil výpočet indexu podlažní plochy (IPP) vprvní variantě pouze
pro nadzemní podlaží, ve druhé variantě do výpočtu zahrnul i podzemní podlaží, konkrétně
u 1. PP byla do výpočtu zahrnuta jeho celá hrubá podlažní plocha (viz průvodní zpráva str. 4).
V případě Viladomu proto z hlediska výpočtu IPP není podstatné, zda je podlaží označeno jako
1. PP nebo 1. NP, nebot' celá jeho plocha byla započítána. Jak již bylo opakovaně uvedeno,
k souladu záměru s územně plánovací dokumentací, jehož součástí je stanovení IPP zárněru a
jeho porovnáni s IPP stávající zástavby, vyslovil právní názor Krajský úřad v rozhodnutí č. j.:
JMK 113951/2017 dne 17. 8. 2017 a stavební úřad je jím vázán. K otázce podlažnosti se Krajský
úřad vyjádřil na str. 39: ,,zpochybnětí podlažnosti (tedy skutečnosti, že stavba viladomu
obsahuje 3 podzemní a 3 nadzemní podlažx) nemá dle projektové dokumentace opodstatnění.
KrÚ se tedy ztotoŽňuje s označením podlaží uvedeným v projektové dokumentaci i s tím, jak je
ve smyslu [JPmE podla5nost definována a následně vyznačena."

V odstavci 3 0 pan
navrhuje, aby stavební úřad nařídil žadateli předložit ,, objektivní
vizualizaci Stavebního záměru z boku (kolmo na Stavební záměr), kde by zároven byl vidět plríě i

dům Námitkující (tzn. pohled z východní strany), popř. aby SrÚ nechal takovou vizualizací sám
vyhotovit a dané pak provedl důkazně, aby tento nebyl pořizován z podhledu Qak je riyní třeba
výkres D.14, revize 09/2019) či neobjektivního úhlu apod." Součástí dokumentace je část D
Výkresová dokurnentace, která obsahuje výkres D.9 Pohled východní, který ze směm
požadovaného pan
u zobrazuje jak Viladům, tak dům Rezkova 25c. Skutečnost,
že s tímto výkresem je paní
seznámena, je zřejmá i z jejích námitek, kde uvedený
pohled východní použila na str. 7 pro dokreslení namítané neúměrné výšky Viladomu.
V odstavci 31 paní
poukazuje na další negativní vliv, který bude podle ní záměr
generovat, a to ,, další dopravu. Z žádosti se nepodává, zda vlastníci nových BJ budou povinni si
zakoupit i parkovací stání čž nikoli. Pokud nikoli, je to další nápor na již zcela a fatálně přetížené
parkování na ulici Rezkova, a to nelze opomíjet jejich možné návštěvy". Způsob prodeje
bytových jednotek či parkovacích stání není předmětem územního řízení a není tedy důvod
jej uvádět do žádosti. Podle prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu musí být odstavná
a parkovací stání vnormovém počtu řešena jako součást stavby nebo na jejím pozemku
(viz odůvodnění námitky ze dne 11. 2. 2016 týkající se zvýšené frekvence odjezdů a příjezdů aut
způsobené kapacitou 10 stání na str. 25). Uvedený požadavek navrhovaná stavba splňuje.

Normová hodnota podle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací pro navrhovaný
bytový důrn je 9 stání, a to v součtu jak pro bydlící, tak pro ,, pro možné návštěvy". Vzhledem
kuvedenému ,fiž zcela a fatálně přetíženému parkovárú na ulici Rezkova" je pozitivní, že
navrhovaná kapacita stavba převyšuje o 1 stáni požadovaný normový počet.
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údajnou vadu řízení způsobenou podobou vlastní žádosti

a jejích příloh, resp. doprovodných dokumentů. ,,Obsah by měl být přehledný a jasně
pochopitelný, místo toho je to po skoro pěti letech vedertí řízení již jen změt' různě doplriovaných
či nově pořizovaných dokumentů, které jsou do spisu dodávány postupně, nikoliv najedno-u a
přehledně. Orientace ve spisu (navíc uváHme-li, že účastrtíci řízení nejsou stavaři), a to co je
aktuálrií a co už ne, neodpovídá nárokům správního řádu, kdy už není jednoduše patrné, co v'še
kžádosti dokládá a také stále platí." Vedení spisu je upraveno ustanovenfm § 17 odst. 1
správnfho řádu: ,,v každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou.
Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, píseínná vyhotovení rozhodnutí a další
písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní

prostředky, obrazové a zvukové záznarny a záznamy na elektronických médiích. Spis musí
obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, surčenim data, kdy byly do spisu
vloženy." Spis vedený stavebním úřadem v řízení o umístění stavby Viladům Rezkova obsahuje
všechny správním řádem požadované náležitosti. Je označen spisovori značkou a obsahuje soupis
všech položek surčením data, kdy byly do spisu vloženy. Zdůvodu paraleln?ího -souběhu
územního a přezkumného Mzení vznikly 2 části spisu. První část spisu byla po zahájení
přezkuínného řízení odeslána Krajskému úřadu a v jeho průběhu opakovaně putovala z důvodu
odvolání
a namítání podjatosti na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, a následně i

na Krajský soud v Brně z důvodu žaloby podané pani

Souběžně s přezkumným

řízenfm bylo a je vedeno stavebním úřadem řízení územní, ve kterém byla po odeslání 1. části
spisu ze stavebního úřadu činěna podání a vydávána opatření, což si vyžádalo vznik 2. části
spisu. Vzhledem k délce řízem a jeho komplikovanému průběhu spis obsahuje velké množství
položek (v celkovém počtu přesahujícím 60), které jsou v obou částech seřazeny podle data

vložení do spisu. Pro orientaci ve spisu je pochopitelně vždy jednodušší, pokud jsou -související
poloáy do spisu doplněny ,, najednou a přehledně" a nikoliv postupně, ale stavebnímu úřadu
nepřísluší podatelůrn určovat, jakou formou mají podklady doplnit. Pokud má paní

na mysli žadatelovo doplnění podkladů k novému projednání, bylo učiněno ve dvou podáních
(dne 10. 3. 2020 a dne 29. 7. 2020), obě položky jsou uvedeny v seznamu dokladů spisu
a na přílohách jsou uvedena data vložeíni do spisu. Svou námitku o vadě řízení způsobené
podobou žádosti a příloh paní
opírá o rozhodnutí OÚSŘ MMB vydané dne 31. 8.
2018 pod č. j.: MMB/0394842/2018 pro stavební záíněr ,,Polyfunkční důrn Bílá r4e, Bmo,
Komárov': ve kterém odvolací orgán údajně uvedl: ,,prvotní podmínkou pro vydání územního
rozhodnutí je bezvadná, úplná, přehledná a přesvědčivá žádost, včetně všech příloh, na základě
níž je stavební úřad schopen o ní rozhodnout." K citovanému rozhodnutí OÚSŘ MMB se
stavební úřad nemůže vyjádřit, protože na rozdíl od paní
nemá uvedený dokument
odvolacího orgánu k dispozici a není mu znárno, k jakým podkladům pro uvedené územní řízení
se vztahuje.

V části C. Závěrečný návrh paní

v odstavci 33 navrhuje, ,, aby Stavební úřad žádost

žadatele - nedojde-li k podstatné redukcž Stavebního záměru - zamítl." Podle dikce ustanovení

§ 92 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad žádost o vydání úzern?ního řízení zarnítne, ,,neni-li
záíněr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nebo jestliže by uínístěním a realizací

záměm mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštnírni právními předpisy".
Stavební úřad v novém projednání záměm při respektování právního názoru Krajského úřadu
vysloveného v rozhodnutí č. j.: JMK 113951/2017 ze dne 17. 8. 2017 a právního názoru
odvolacího orgánu vysloveného vrozhodnutí č. j.: MMB/0455936/2018 ze dne 15. 1l. 2018
znovu posoudil záměr podle ustanovení § 90 stavebního zákona. Na základě provedeného
posouzení dospěl k závěru, že záměr nazvaný ,,Viladům Rezkova" je v souladu s požadavky
ustanovení § 90 a neohrozí zájmy chráněné stavebním zákonem a zvláštními právními předpisy.
Pro zamítnutí žádosti navrhované panf
stavební úřad neshledal důvody.
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Územní rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Dobu
jeho platnosti rnůže stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Územní rozhodnutí
platnosti nepozbude, pokud bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno
pravomocné stavební povolení.

Po dni nabytí právni moci územního rozhodnutí žadatel obdrží stejnopis písemného vyhotovení
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Pouěení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu odvolánf do 15 dnů ode dne jeho oznárnení k Odbom územního a stavebního řízení

Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním doručeným Úřadu
městské části města Brna, Bmo-střed, Stavebnímu úřadu, Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí

je oznámeno účastníkům doručenfm stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet
dnem následujícím po dorúčem' písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedomčené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo
doručeno do datové schránky.
Odvolánf musí mít náležitosti podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno
vpotřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal
správnimu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle
ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ivana Hlávková
vedoucí

,-, i .'2.

Stavebniho úřadu

Poplatek

Správní poplatek ve výši9 000 Kč byl vyměřen podle bodů 1. b), e), h) a poznárnky č. 1 položky
č. 17 sazebníku zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platném znění.
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Rozdělovník

Žadatel:

1. R - Time, s. r. o., Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno
Ostatní úěastníei řízení:

Obec, na jejímž území má být požadovartý záměr uskutečněn:
2. Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-střed,
Dominikánská 264/2, 601 92 Brno

Vlastníci pozemků a staveb (přťp. jejich zástupci), na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, vyjma žadatele, a subjekty s jinými věcnými právy ktěmto pozemkům (účastníci

řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona).'

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

4. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

(zástupce společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 0l Ústí nad Labem)

5. Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám může
být územním rozhodnutím přírno dotčeno (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního

zákona):

6.
7.

doručovací adresa na základě plné moci: Mgr. Lucie Stejskalová, Advokátní kancelář
Stejskalová & Blechová s. r. o. Heršpická 81 3/5 639 00 Brno
8.

9.

10

doručovací aúesa:

EZH a. s.,

doručovací adresa:

, EZH a. s.,

11.

12.

13.
14.

15.
16. ÚMČ Bmo-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 92 Brno

17. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
doručovací adresa: Územní pracoviště Brno, Příkop 81 8/l 1, 604 47 Brno

18. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
(zástupce statutárního města Brna jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury)

19. E:ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstn'era 2151/6, 370 0l České Budějovice
20. CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Dotěené orgány:

21. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s maj etkem, odbor ochrany územních záj ínů,
oddělení ocmany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
22. ČR - Státní energetická inspekc-e, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
23. Hasičský záchranný sbor JMK, SPD, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno

24. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova l 847/4,
602 00 Brno

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

26. Magistrát města Brna, Odbor parnátkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
27. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
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28. Magistrát města Bma, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
Kounicova 949/67, 601 67 Brno

29. Magistrát města Brna, Odbor územního plánován?í a rozvoje, Kounicova 949/67,
601 67 Brno

30. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů,
pracoviště krizového řízení, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

31. ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Dále obdrží:

32. evidence vydaných UR
JL.'WVL(!%-kR-uV)lJgl)Vlkulí

33.oprávněnáúředníosob

34. spis - stejnopis pro vogoprávní úřad pro vyznačení právní moci
3 5. spis - stejnopis pro žadatele pro vyznačení právní moci
36.spis
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