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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.02.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.02.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Svou žádost jste doplnili dne 24.02.2021 a byla rovněž doručena prostřednictvím datové schránky.
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí následujících dokumentů:
1. Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí k parc. č. 203, ulice Stará, k.
ú. Zábrdovice, LV 3635, obchodní název projektu: Rezidence XIX-Rekonstrukce;
2. Územní rozhodnutí, stavební povolení k parc. č. 117, ulice Hvězdová, k. ú. Zábrdovice, LV
1331, obchodní název projektu: Rezidence Hvězdová;
3. Územní rozhodnutí, stavební povolení k parc. č. 1550, 1547/1, 1548/1, 1549/1, 1551, ulice
Leitnerova, Křídlovická, k. ú. Staré Brno, LV 6552, obchodní název projektu: Rezidence
Křídlovická.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti o informace jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ
BS, který poskytl Vámi požadované dokumenty, které Vám zasíláme v příloze.
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

-2Přílohy:
- Územní rozhodnutí č. 258, č. j. MCBS/2019/0060538/ŠKAR ze dne 09.04.2019 (10 str.)
- Stavební povolení, č. j. MCBS/2020/0041226/SANL ze dne 11.03. 2020 (11 str.)
- Souhlas k vydání stavebního povolení vodního díla pro stavbu, č. j. MCBS/2019/0140484/ŠKAR
ze dne 22.08.2019 (2 str.)
- Územní rozhodnutí č. 433, č.j. MCBS/2019/0094752/PLEA ze dne 21.08.2019 (13 str.)
- Stavební povolení, č.j. MCBS/2019/0204176/KALJ ze dne 10.12.2019 (8 str.)
- Společné rozhodnutí, č.j. MCBS/2018/0120038/HENP ze dne 12.07.2018 (6 str.)
- Kolaudační souhlas, č.j. MCBS/2019/0037609/HENP ze dne 04.03.2019 (2 str.)
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Brno 09.04.20
ZEBRONA s.r.o., IČO 03581411, Holubova 226/22, 638 00 Brno
Uzemní řízení pro stavbu nazvanou: „Novostavba ubytovny pro studenty na úl. Hvězdová, BrnoZábrdovice, p.č. 117", umístěná při úl. Hvězdová na pozemku par. čís. 117, k.u. Zábrdovice,
obec Brno

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 258
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 očist. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 18.12.2017 žádost (
doplněnou dne 01.10.2018, 31.10.2018 a 26.11.2018) o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby nazvané: „Novostavba ubytovny pro studenty na úl. Hvězdová, Brno-Zábrdovice, p.č.
117", umístěná při úl. Hvězdová na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno
Brno. Žadatelem je společnost ZEBRONA s.r.o., IČO 03581411, Holubova 226/22, 638 00
Brno.

Stavební úřad posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost podle úst. § 90 stavebního
zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle úst. § 79 očist, l a § 92 očist, l stavebnflio
zákona

žadateli, kterým je:

společnost ZEBRONA s.r.o., IČO 03581411, Holubova 226/22, 638 00 Brno
rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:

„Novostavba iibytovny pro studenty na úl. Hvězdová, Bruo-Zábrdovice, p.č. 117",
umístěná při úl. Hvězdová na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno včetně
přípojek inženýrských sítí umístěných na pozemcích par. čís. 112, 117,
k.u. Zábrdovice, obec Brno.

Driifi a účel uniisťované stavby. prostorové řešení stavby:
Stavba je umístěna na celém pozemku par. čís. l 17, k.ú. Zábrdovice, obec Brno, který z jižní
strany sousedí se stávajfcíi-n domem [-[vězdova 3, č.p. 289. ze severní strany sousedí s parkem
Hvězdička a z východní strany s Lilicf Hvězdovoa. Stavba je navržena s jedním podzemním
podlažím a osmi nadzemními pocllažíini s plochoii střechoLi, přičemž osmé podlaží je Listoupeno

jak z jižní strany, tak také ze západní strany, tím se vytvoří dominantní roh budovy. Puclofysně se
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jedná o obdélník o velikosti stran 25,99x27,75m. Od 2.NP se půdorysně jedná o tvar písmene L.
kde ve zbývající části pozemku se na střeše garáží vytváří vnitřní dvůr se zelení. Vnější velikost
osmého podlaží je obdélník o velikosti stran 15,175xl4,10m. Stavba bude sloužit jako ubytovna
pro studenty. Úroveň podlahy l.NP je ±0,000 = 207.0m n.m. a úroveň podlahy 8.NP je 21 m od
±0,000. výška atiky budovy bude 24,6m od +0,000.
Kapacity stavby:
Velikost řešené parcely
Zastavěná plocha l.PP a l.NP
Zastavěná plocha 2.NP až 7.NP
Zastavěná plocha 8.NP
Obestavěný prostor celkem

713m"
677m2
535m2
220m2
14350m3
-)

-)

Dispoziční uspořádání:

V l.PP je navrženo parkování, sklepní kóje, retenční nádrž a výměníková stanice, v l.NP je
navržena místnost elektrorozvaděčů, nebytový prostor pro pronajímání, parkování a vstupní
prostor, od 2.NP až S.NPjsou navrženy jednotlivé ubytovací jednotky pro studenty o velikostech
2+1, 2+kk, 3+kk, celkem 37 ubytovacích jednotek.

Dům bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v ulici Hvězdová.
Součástí stavby jsou jednotlivé přípojky inženýrských sítí a nový vjezd do podzemních garáží a
také přeložky stávajících inženýrských sítí.
Přípojka kanalizace KAM DN200 - bude umístěna na pozemku par. čís. 112, 117, k.u.
Zábrdovice, obec Brno ve vzdálenosti 5,7m odjižnfho rohu budovy, bude mít délku 9,lm a bude
napojena na stávající kanalizační řad DN 500/750 BEO v ulici Hvězdová. Přípojka kanalizace
bude ukončena revizní šachtou s čistícím kusem umístěnou v l.PP v místnosti číslo
05_výměníková stanice, úklid.
Retenční nádrž o velikosti 5,0m3 bude umístěna v l.PP na pozemku par. čís. 117, k.ú.
Zábrdovice, obec Brno a bude mít velikost l,3x4,8xl,4m. Z retenční nádrže budou dešťové vody

čerpány regulovaným odtokem do kanalizační přípojky, max. průtok dešťových vod bude 4,71/s.
Retenční nádrž je navržena plastová samonosná.

Vodovodní přípojka PE DN63 - bude umístěna na pozemku par. čís. 112, 117, k.ú. Zábrdovice,
obec Brno ve vzdálenosti 2,2m od kanalizační přípojky, bude mít délku 10,3m a bude napojena
na stávající vodovodní řad DN 150 LI v ulici Hvězdová. Přípojka bude ukončena vodoměrnou
šachtou umístěnou v l.PP v místnosti číslo 05_výměnfková stanice, úklid.

Horkovodní přípojka 2xDN50/J40 - bude umístěna na pozemku par. čís. 112, 117, k.u.
Zábrdovice, obec Brno ve vzdálenosti 3m od vodovodní přípojky, bude mít délku 14,1 m a bude
napojena na horkovodní řad 2xDN200/355 v ulici Hvězdová. Souběžně s potrubím budou
uloženy komunikační kabely a chráničky HDPE DN40, které budou v případě potřeby využity
provozovatelem horkovodu.
Přípojka NN ]e stávající.
Dfiili po:,emků podle katastru nemovitoslí, na kterých se stavba iiinisíuje:

Pozemek par. čís. 117. k. u. Zábrdovice, obec Brno. je v katastru nemovitostí evidován jako
..ostatní plocha, manipulační plocha" a pozemek par. čís. 112, k.ú. Zábrdovice, obec Brno je
v katastru nemovitostí evidován jako „ostatní plocha. ostatní komunikace".
Vyineyní lízeiní dotčeného vli\'y srcn'by:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a
staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci územního řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj.

pozemky, na ktei.-ych se stavba Limisťuje: tj. pozemky par. čís. 11.7, l 12. k.u. Zábrdovice.
obec Brno.
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sousední pozemky: tj. pozemky par. čís. 134. 136/1, 136/2. 137, 138, 114, 15, 116,65.
66, 68. k.ú. Zábrdovice, obec Brno.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby a realizaci části stavby se stanoví tyto podinínky:
l. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní
paraiiietry jejflio prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dokumentaci ověřené v územním řízení. Případné
změny musí být předem projednány a povoleny stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmíiiky dotčeného orgánu uvedené v souhlasném závazném stanovisku
Odboru dopravy Magistrátu města Brna č. j. MMB/0157577/2018 ze dne 07.05.2018:
Jakákoliv případná opatření proti nadměrnému hluku z pozemní dopravy bude hradit
investor stavby. Dodatečné požadavky na protihluková opatřeni nebude řešit vlastník
dopravní infrastruktury.
Stavba bude zkoordinována s ostatními stavbami v dané lokalitě a bude zařazena

v koordinačníni harmonogramu výkopových prací ve městě Brně, vedeném na Odboru
investičním MMB.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Odboru investičního Magistrátu města
Brna, č.j. MMB/050.1776/2018 ze dne 23.04.2018:
Stavba bude zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně
v termínu od 01.03.2019 do 30.11.2019.

Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky statutárního
města Brna 8/2009.

Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizována v zimním období tj. od
1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího roku.
Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými do harmonogramu:
Rekonstrukce SCZT pára x PIV - oblast Bratislavská, Francouzská, ulice Hvězdová,
investor Teplárny Brno, a.s., termín realizace rok 2019
Souvislá údržba vozovky, ulice Hvězdová, investor Brněnské komunikace a.s.
TKR Brno, Veveří, část Zábrdovice II., ulice Hvězdová, investor UPC Česká
republika, s.r.o.

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni.
Stavebník podá na Ol M;MB žádost o souhlas k záběru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle č. 5 vyhlášky č. 8/2009 nejpozději 30dnů před zahájením užívání
veřejného prostranství.

Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření
skutečného provedení stavby.
Kanalizační a vodovodní přípojky budou navrženy v souladu s ustanovením „Městských
standardů pro vodovodní síť" a .,Městských standardů pro kanalizační zařízení".
Vodoměi-ná šachta musí být umístěna na pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů.

Bude respektováno vyjádřeni provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. 72.1/005490/2018/MMa ze dne 13.3.2018.
4. Biidou dodrženy podn-iínky uvedené ve stanovisku Oclboi-Li životního prostředí" Magistrátii
města Brna. č,j. MMB/0501733/2017/AK ze dne 29.12.2017:
z hlediska ochranv ovzduší:

- OZP ^4MB vyžaduje, aby do dalšího stupně PD byla zapracována navrhovaná technická
a organizační opatřeni k omezení prašnosti (kropení prašných ploch, očista znečištěných
komiinikací apod.).
z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie:
Do projektové dokiimentace pro stavební řízení bude zpracován přehled předpokládaných
druhů a množství odpadů, které vzi-iiknou při stavbě a případně provozu, včetně zařazení

odpadů dle KatalogLi odpadů (vyhláška M'ZP č. 93/2016 Sb., v platnéiu ziiění) a uveden
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způsob nakládání s těmito odpady (napr. odstranění, energetické vyLižití, recyklace,
zpětný odběr apod.).

S odpady vzniklými při stavbě a případně provozu bude nakládáno v souladu
s podmínkanii stanovenýnii zákonem č. 185/2001 Sb.. o odpadech, v platném znění. a
souvisejícími právními předpisy - především vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládáni
odpadů na skládky, v platném znění.
z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle úst. § 8 očist, l zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a s charakteristikou dle vyhlášky č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káceni, ve znění pozdější změny,
nutné povolení orgánu ochrany přírody. Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou
se vydává Statut města Brna je orgánem k povoleni kácení dřevin příslušný Úřad městské
části města Brna tj. UMC Brno-střed.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství Magistrátu města Brna. č,j. MMB/05 16211/2017 ze dne 20.12.2017:
Objekt retenční nádrže s řízeným odtokem do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu
je vodním dílem a podléhá povolení dle úst. § 15 vodního zákona. Věcně a místně
příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší vodoprávní úřad. Současné stavba
vyžaduje povolení k nakládání s vodami.
Budou doloženy tyto náležitosti:
Žádost o stavební povolení a žádost o povolení nakládání s vodami bude ve smyslu

úst. § 115 odst. 2 vodního zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení souhlasů a
vyjádření vodoprávnílTio úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti budou podány oprávněným právním subjektem a podepsány statutárním
zástupcem.

V projektu stavby biidou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a dotčených
orgánů a organizací.

6. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Odboru kanceláře starosty a

vnějších vztahů Úřadu městské části města Brna. Brno-střed, pracoviště lu'izoveho řízení, č.j.

MCBS/20180074461/ZRUL ze dne 02.05.2018:
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území, kde je možný výskyt nevybuchlé

munice z II. Světové války, je třeba při provádění zemních prací s toiito možnosl.í
počítat. Pracovníci provádějící zemní práce budou o této možnosti informováni a
poučeni, co v případě nálezu podezřelého předmětu dělat. O provedené informaci
učiní stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.

7. Př-íjezdové trasy na staveniště ve. tonáže použitých vozidel budou před vydáním stavebního
povolení projednány s Brněnskými komunikacen-ii a.s.. Renneská tř. la. Brno.
8. Budou zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy clo objektů.

9. Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m, příp. pochůznými lávkami.
10. Výkop bude po celé délce ohrazen a v noci osvětlen.

11.0 zvláštní užívání komunikace a uzavírku komunikace, požádá zhotovitel min. 30 dní před
zahájením prací příslušný silniční správní úřad.

12. Pro umístění stavby a realizaci části stavby biidou splněny podmínky vlastníku a správců
stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejicli ochranných pásem, a komunikací. které se
týkají vytyčení stavby, výkopových prací v blízkosti zařízení, kontroly nepoškozenosti síti
před záhozem. zabezpečení a ochrany stávajících sítí. zajištěni výkopů, podmínek křížení sítí,
stavenlštní dopravy, obnovy komunikačních ploch atp.. při provádění zeniních prací bLide
dodržena ČSN 733050 Zemní práce, křížení kabelu musí být v soLiladu s ČSN 736005
Prostorová LÍprava vedení technického vybaveni, iivedené v jejich v\jáclřenř:
Brněnských konuinikacř a.s.. zn. 3lOO-Nov-453/1.8 ze dne 14.09.2018.
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Brněnských vodáren a kanalizaci, a.s., zn. 721/005490/2018/MMa ze dne 13.03.2018,
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., zn. M 18656/12443804 ze dne 7.11.2018,
společnosti GridServices, s.r.o., zn. 50017069.17 ze dne 11.05.20] 8,
společnosti Česká telekomunikační infrastrLiktura, a s., č.j. 769671/18 ze dne 8.11.2018,
společnosti Teplárny Brno. a.s., zn. 061810/2018/TB ze dne 17.04.2018.
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zastoupená společností InfoTel, s.r.o., zn.
180368/z/cm ze dne 26.04.2018,
Policie ČR Křp JmK, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a
Brno-venkov č.j. KSPB-65670-3/CJ-2018-0600D1-KOL ze dne 18.10.2018,
Technických sítí Brno, a.s., zn. 5800/Sim/0410/18 ze dne 03.05.2018,
Účastník řízení stanovený podle úst. § 85 stavebního zákona a vymezený v souladu s úst. § 27
odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správnílio řádu, v platném znění, je žadatel tj. společnost.
ZEBRONA s.r.o., IČO 03581411, Holubova 226/22, 638 00 Brno.
Odůvodnění

Stavební úřad dne 18.12.2017 obdržel žádost (doplněnou dne 01.10.2018, 31.10.2018 a
26.11.2018) žadatele tj. společnost ZEBRONA s.r.o., IČO 03581411, Holubova 226/22. 638 00
Brno o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Novostavba ubytovny pro
studenty na úl. Hvězdová. Brno-Zábrclovice, p.č. 117", umístěná při úl. Hvězdová na pozemku
par. čís. 117, k.u. Zábrdovice, obec Brno, včetně přípojek inženýrských sítí umístěných na
pozemcích par. čís. 112, 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno.
Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala potřebné podklady pro řádné posouzení stavby,

stavební úřad dne 13.02.2018 pod č.j. MCBS/2018/0026951/SKAR územní řízení usnesením
přerušil a také tímto usnesením určil lhůtu pro odstraněni nedostatků podané žádosti. Současně
opatřením vydaným dne 13.02.2018 pod č.j. MCBS/2018/0027082/SKAR vyzval žadatele
k doplnění žádosti o chybějící podklady, nutné pro posouzení žádosti. Žadatel dne 28.06.2018
požádal o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti s ohledem na vydání stanoviska odboru
územního plánování a rozvije MMB. Stavební úřad žádosti vyhověl a usnesením vydaným dne
27.07.2018 pod č.j. MCBS/2018/0129404/SKAR žádosti vyhověl. Žádost byla postupně
doplněna dne Ol. 10.2018, dne 31.10.2018 a dne 26.11.2018.
Pro předmětnoii stavbu byla vydána tato rozhodni.ití:

Stavební úřad vydal rozhodnutí o uděleni výjimky z úst. § 23 očist. 2 vyhlášky č.

501/2006 Sb., dne 25.06.2018 pod č.j. MCBS/20.18/0109756/SKAR
Odbor stavební UMC niěsta Brna, Brno-sever, oddělení dopravy vydal rozhodnutí o

připojení sjezdu dne 2.11.2018 pod č,j. MCBSev/042048/18
Žádost o vydání roďioclnutí byla stavebníkem doložena následujícíini ^.ávayiyini sianovisky a
stanovisky a vyjáclřeiiími:

Odboru památkové péče MagistrátLi n-iěsta Brna č.j. MMB/0501857/2017 ze dne
5.2.2018.
Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, ze dne 05.03.2018 pod č.j.
MMB/0501588/2017/Zvd.
Majetkového oclborii Magistrátu města Brna. č.j. MMB/0501510/2017 ze dne
24.01.2018.

Odboru dopravy Magistrátu města Brna č,j. ^4^4B/C) 157577/2018 ze dne 07.05.2018,
Oúbom investičního Magistrátu města Brna č.j. MM:B/0501776/2018 ze dne 23.04.2018.
Odboru životního prostředí Magistrátu niésta Brna č.j. MMB/0501733/2017/AK ze dne
29.12.2017.

Odboru vodního a lesního hospodářství Magistrátu iněsta Brna č.j. ^4^4B/05 1621 1/2017
ze dne 20.12.2017.

Č.j. MCBS/2019/0060538/ŠKAR

sir. 6

Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna č.j. MMB/0179799/2018 ze
dne 26.04.2018,

Rady městské části města Brna, Brno-střed, č.j. MCBS/2018/0021950/VYTJ ze dne
05.02.2018.

Odboi'Li kanceláře starosty a vnějších vztahů UMC města Brna. Brno-střed, pracoviště
krizového řízení, č.j. MCBS/2018/0074461/ZRUL ze dne 02.05.2018,
Hasičského záchranného sboru JmK č.j. HSBM-73-1-2.15/1-OPST-2018 ze dne 8.2.2018.

Krajské hygienické stanice JmK č.j. KHSJM 05863/2018/BM/HOK ze dne 16.05.2018,
Odboru správy majetku Policie ČR č.j. KRPB-2542-233/CJ-2018-0600MN-VOL ze dne
24.04.2018,

Policie ČR Křp JniK, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a
Brno-venkov č.j. KSPB-65670-3/CJ-2018-0600DI-KOL ze dne 18.10.20:18,
Brněnských komunikací a.s., zn. 3100-Nov-453/l 8 ze dne 14.09.2018,
Brněnských vodáren a kanalizaci, a.s., zn. 721/005490/2018/MMa ze dne 13.03.2018,
Technických sítí Brno, a.s., zn. 5800/Sim/0410/18 ze dne 03.05.2018,
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.. zn. M18656/12443804 ze dne 7.11.2018,
společnosti GridServices. s.r.o., zn. 5001706917 ze dne 11.05.2018,
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a s., č.j. 769671/18 ze dne 8.11.2018,
společnosti Teplárny Brno, a.s., zn. 061810/2018/TB ze dne 17.04.2018,
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zastoupená společností InfoTel, s.r.o., zn.
180368/z/cm ze dne 26.04.2018,

společnosti Dial Telecom, a.s., zn. BM582353 ze dne 18.4.2018,
společnosti SITEL, s.r.o., zn. l 111801921 ze dne 17.04.2018,
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn. 180417-170177607 ze dne 15.5.2018,
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E14881/18 ze dne 17.4.2018,

společnosti České Radiokomunikace a.s.. zn. UPST/OS/192614/2018 ze dne 24.04.2018,
společnosti CD-Telematika a.s., č.j. 1201816286 ze dne 1.10.2018,
Masarykovy univerzity. Ústavu výpočetní techniky č.j. MUIS/44333/2018/677191/ÚVT-1/3366 ze dne 23.4.2018,

Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem sp. zn. 82688/2018-1150-OUZ-BR
ze dne 9.5.2018,
společnosti Faster CZ s.r.o., ze dne 6.11.2018,
DROM, romské středisko ze dne 28.06.2018.

Stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Bmo-střed, č,j. MCBS/2018/0196945/FINV ze dne
19.11.201.8.

Po doplnění chybějících podkladů stavební úřad opatřením vydaným dne 26.11.2018 pod č.j.
MCBS/2018/0202989/ŠKAR oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
úzen-iního řízení o umístění předmětné stavby a současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci
řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Stavební úřad upListil od ústního
jednání a ohledání na místě, neboť mu jsou dobré známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Okruh účastnfků úzeniního řízení byl stanoven v souladu s úst. § 85 očist, l a 2 stavebního
zákona. Při vymezování okruhii účastníků úzeninílio řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v
daném případě toto právní postavení přísluší podle úst. § 85 očist, l přsm. a) stavebního zákona
žadateli, tj. společnost ZEBRONA s.r.o.. IČO 03581411, Holubova 226/22, 638 00 Brno, dle
úst. § 85 očist, l přsm. b) stavebního zákona obci. na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, tj. Statutární město Brno. zastoupené starostou Městské části města Brna. Bt-nostřed. Dominikánská 2. 601 69 Brno. Dle úst. § 85 očist. 2 přsn-i. a) stavebního zákona,
vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má. být požadovaný zámel; Liskutečněii. tj.
společnost ZEBRONA s.i-.o.. IČO 03581411, Holubova 226/22. 638 00 Brno - vlastník
pozemku par. čís.' 117. k.u. Zábrdovice, obec Brno. a statutární město Brno zastoupené
Majetkovým odborem MMB. ^/Ialino\·ského nám. 3. 601 67 Brno - vlastník pozemku par. čís.
112. k.u. Zábrdovice, obec Brno. dále tomu. kdo má jiné věcné právo k dotčenémLi pozemku, tj.
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společnost Teplárny Brno a.s.. Okružní 828/25, 638 00 Brno, Vysoké učení technické v Brně.
Antonínská 548/1. 602 00 Brno a dále vlastníci a správci inženýrských sítí a komunikaci, kteří

jsou dotčeni přípojkami inženýrských sítí tj. společnost Brněnské komunikace a.s., renneská tr.
787/1a. 639 00 Brno. společnost Česká telekomunikační infrastriiktura a.s.. Olšanská 2681/16,
130 00 Praha, společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6. 370 Ol České
Budějovice, společnost GasNet, s.r.o.. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, statutární město
Brno zastoupené odborem investičním, Kounicova 949/67. 601 67 Brno, společnost technické
sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, společnost UPC Česká i-epublika, s.r.o., Závišova
502/5, 140 00 Praha. Dle úst. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozem.kům, nebo stavbám

na nich muže být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. společnost SIMBUIDING s.r.o.,
Holečkova 103/31, 150 00 Praha - vlastník pozemku par. čís. 136/2, k.u. Zábrdovice, obec Brno
a společnost Merona Holding AG, Weissbadsírasse 44, Appenzell, Švýcarsko, která má zástavní
právo k tomuto pozemku par. čís. 136/2, k.ú. Zábrdovice, obec Brno; statiitái-ní město Brno
zastoupené Majetkovým odborem MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno - vlastnfl<
pozemků par. čís. 65, 113, 116, 119, 134, 136/1, 2, k.u. Zábrdovice, obec Brno a staveb s č.p.
304, 289 a 906, stojících na těchto pozemcích; pan
a paní
- vlastníci pozemku par. čís. 1 k.ú. Zábrdovice, obec Brno a stavby s č.p.
stojící na tomto pozemku;
á - vlastník
pozemku par. čís.
k.u. Zábrdovice, obec Brno a stavby a Československá obchodní banka.
a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, která má zástavní právo k tomuto pozemku par. čís. 138,
k.ú. Zábrdovice, obec Brno; společnost CCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00 Praha vlastník pozemku par. čís. 66, k.u. Zábrdovice, obec Brno a domu s č.p. 305 na tomto pozemku a
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, která má zástavní právo k pozemku
par. čís. 66. k.u. Zábrdovice, obec Brno; společnost ARMATURY s.r.o., Veslařská 386/60, 637
00 Brno - vlastník pozemku par. čís. 68, k.u. Zábrdovice, obec Brno a domu s č.p. 306 na tomto
pozemku a Sberbank CZ, a.s., U trezorky 921/2, 158 00 Praha, která má zástavní právo
k pozemku par. čís. 68, k.u. Zábrdovice, obec Brno; společnost Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o.,
Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno, společnost Dolfin R.E. - Zábrdovice I. s.r.o.. Anenská 3/2, 602
00 Brno - vlastník pozemku par. čís. 114, k.u. Zábrdovice, obec Brno a domu s č.p. 238 na
tomto pozemku a Egua bank, a.s., Karolínská 664/4, 1.86 00 Praha, která má zástavní právo
k pozemku par. čís. l 14, k.u. Zábrdovice, obec Brno.
Ve stanovené lhůtě byly uplatněny námitky účastníka řízení - společnosti CCE Reality a.s.,
Jungmannova 22/9. ! i0 00 Praha, které byly dne 04.03.2019 vzaty zpět.
Podle schváleného Územního planil města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, Vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.l Regulativy pro uspořádáni
území je stavba navržena v plochách stavebních stabilizovaných smíšených s podrobnějším
účelem využití smíšená plocha výroby a služeb - SV.
Ploclia stabilizovaná ']& dílčí část území. ve kterém se stávající účel ani intenzita využití nebude
zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba úzenií za
dodržení charakteru zástavby, indexu podlažní plochy (IPP(, zástavba proliik a dostavba uvnitř
stávajících areálů.

Smíšené plochy jsou urceny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení
správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto
plochách.
Přípustné jsoLi:
provozovny výroby a služeb,
administrativní budovy.

maloobchoditf a velkoobchodní provozovny do velikosti l 500n~i2 prodejní plochy.
maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000m2 prodejní plochy za
předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícíni charakteru území a
zajištěni' parkování v objektu.
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provozovny stravování a ubytovací zařízení,
zahradnictví.

stavby pro správu a pro církevi-ií, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní
účely, vč. Středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
zábavní zařízení.

Podmíněně mohou být přípustné:
byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního
objemu předmětné provozovny,
na základě prověření v UPD zóny:

maloobchodní a vel.koobchodnř provozovny do JO 000m2 prodejní plochy,
maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000m2 prodejní plochy nesplňující
výše uvedené podmínky pro přípustné stavby.

Míru stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních plochách je dána stávajícím
stavem zástavby v předmětné základní ploše.

Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již existující zástavbu se z předmětné základní funkční
plochy nezapočítávají výměry pozemků, na nichž má být uvažovaná stavba realizována, ani
plochy eventuálních proluk v uliční frontě existujících v rámci předmětné základní plochy.
Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter
s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů
nesmí objem povolované stavby:

překročit 50% původního objemu stavby (při nástavbách či přístavbách - toto omezení
neplatí v případě, kdy navrhovanou dostavbou nebude překročena stanovená hodnota
IPP, jejíž výpočet ve popsán výše),
narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb,
počtem nadzemních podlaží a způsobem zastřešení včetně eventuálního podkroví),
zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.
Současně platí obecný regulativ „Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých
případech nepřípustné, jestliže:

svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením jsou
v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný
druh stavby nebo provozovanou činnost,

počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru
předmětné lokality,

mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné
s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,

nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.

Na základě posouzení avedené stavby, stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění
stávající účel a intenzitu využití území, není v rozporu se záměry územního plánování v
dotčeném území, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - UPmB. a proto je
přípustná.

Podmínky vlastníků dotčených nem.ovitostí uvedené v souhlasech nebyly zahrnuty do podmínek
územního rozhodniití. neboť se týkají realizace stavby, budou zapracovány clo projektové
dokumentace v dalším stiipni.
Dle úst. § 4 očist. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích byly
zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Stavba vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném zněni, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, v platnéiu znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška č. 398/2009 Sb.).

Toto územní rozhoclnLitť platí 2 roky ode dne, kdy nabLide právní moci. Nepoz.biide však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
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Poučeni o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 očist, l správnílio rádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územnfho a stavebnflio řízení Magistrátu
města Brna. Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2. pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastnfkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnuti, nebo nejpozději po uplynutí desátélio dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít

náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáiio v potřebnéin počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvoláni proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.
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Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod l, písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, v platném znění, v celkové výši 20 000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun
českých.

Příloha

Ověřená grafická příloha je uložena na stavebním úřadě a po nabytí právní moci rozhodnutí bude
předána žadateli.

Doručí se
Žadatel

^1. ZEBRONA s.r.o.. Holubova 226/22, 638 00 Brno
obec, na jejími úzenií mu být požadovaný záměr iiskutečnen
2. Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna. Brno-stred,
Dominikánská 2. 601 92 Brno

účastníci řízení dle list. § 85 odst. 2 stavehnílio zákoiia

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

»

• 1/4. Brněnské komunikace a.s.. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

01/5. Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. Olšanská 2681/6. 130 00 Praha

. -/6. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6. 370 Ol České Budějovice
.7.

GasNet s.i.o.. Klíšská 940. 401 17 Ústí iiad Labem zastoupená společnosti GridServices,

s.i-.o.. Plynái-enská 499/1. 602 00 Brno
v^i. Magistrát niěsta Brna. Odbor investiční. Kounicova 949/67. 601 67 Brno
'±

Technické sítě Brno, a.s.. Barvířská 822/5. 602 00 Brno
^
•v

'10. Teplárny Brno, a.s.. Okružní 828/25, 638 00 Brno
11. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5. 140 00 F^raha

•«

»
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12. Vysoké
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učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno

^13.
l

\/H.
5.
6.
17.

ARMATURY, spol. s r.o.. Veslařská 386/60, 637 00 Brno

J18. CCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00 Praha
9. Česká

spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

20. Československá
21. Dolfin

obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

R.E. - Zábrdovice l, s.r.o., Anenská 3/2, 602 00 Brno

^ Equa bank a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha

6

^i23. Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o.. Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno
'J24. Sberbank CZ, a. s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha

''\J25. STIMBUILDING

a.s., Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha

Na vědomí

26. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Specializované pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO, Kounicova 687/24, 611 32 Brno
Dotčené orgány

27. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského lii'aje, Krajské ředitelství. Odbor prevence.
Stefánikova 103/32, 602 00 Brno

28. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
60200 Brno

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

30. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67
Brno

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

32. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
33. VM.C Brno-sever, stavební úřad - oddělení dopravy. Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
34. U^4C Brno-střed, Kancelář starosty a vnějších vztahu, krizové řízení, Dominikánská 2,
601 69 Brno

Dále obdrží

^5. DROM romské středisko p.o., Hvězdová 9, 602 00 Brno
36. právník SÚ, zde
37. evidence UR. zde

38.oprávněná úřední osoba
39.spis

VYPRAVENO DNE:

Ť

DATUM: T i-03-7n7n
P.OOFÍS:

i
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Stavební úřad
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Dominikánská 2, 601 69 Brno

Toto rozhodnuli nybylo flráyní moci

Pracovištč: Menínská 4, 601 92 Brno

dne ...........^..^.^^::;.

Číslo jednací:
'K podání:

MCBS/2020/0041226/SANL
MCBS/2020/0011654

Spisová značka:

3200/MCBS/2020/0011654

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Procházková, tel.: 542526404

Úřad rr;Ss*s!íé části města Brna,
P'no-strsd

Sta'.'ebn; ú:;ad

Do,Tiip;ká'-ká 2, 601 "9 BRNO
pracovi&tě^ ^oninská 4

Ověřil dne: ...^:1: ^'M

Bmoll.3.
Společnost DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.r.o.. Údolní 326/11, 602 00 Brno, zastoupená
na základě plné moci společností romangale s.r.o., Křídlovická 981/25, 603 00 Brno
Stavba s názvem: „Rezidence Hvězdová - novostavba ubytovny na úl. Hvězdová" na pozemku
par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENI
Úřad městské části města Brna, Brno-stred, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým

je společnost DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.r.o.. Údolní 326/11, 602 00 Brno, 1C:
07890753, zastoupená na základě plné moci společností romangale s.r.o., Křídlovická 981/25,
603 00 Brno, 1C: 06907768, o stavební povolení pro stavbu s názvem: „Rezidence Hvězdová novostavba ubytovny na úl. Hvězdová" na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno s
dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Pro předmětnou stavbu stavební úřad vydal, dne 9.4.2019 územní rozhodnutí č. 258 pod č.j.
MCBS/2019/0060538/ŠKAR, které nabylo právní moci dne 18.6.2019.
Po přezkoumání žádosti podle úst. §111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
stavba s názvem:

„Rezidence Hvězdová - novostavba ubytovny na úl. Hvězdová"
na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno
se podle úst. §115 očist. l stavebního zákona stavebníkovi, kterým je:

společnost DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.r.o., Údolní 326/11, 602 00 Brno, 1C:
07890753, zastoupená na základě plné moci společností ron-iangale s.r.o., Krídlovická 981/25,
603 00 Brno, 1C: 06907768,
povoluje.

Druh a účel povolované stavby:

novostavba ubytovny na ulici Hvězdová uzavírající stávající blok bytových domů, na kterou
navazuje park Í4vězdička. Stavba je navržena na půdorysu celého pozemku par. čís. I 17. k.u.
Zábrdovice, obec Brno s jedním podzemním podlažím (dále jen l. PP) a osmi nadzemními
podlažími (dále jen NP) a od 2. NP je půdorys navržen ve tvaru písmene L, kde zbývající část
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pozemku tvoří střecha nadzemní části garáží. Uliční část má navrženou šířku 23 m a výškově se
římsa stavby dorovnává k sousedním domům. Stavba má navržený hlavní vstup a vjezd do garáží
z ulice Hvězdová a bude napojena novou kanalizační, vodovodní a horkovodní přípojkou na
hlavní řady vedené v ulici Hvězdová. Pro stavbu bude využita stávající přípojka NN. Nový sjezd
a přípojky inženýrských sítí nejsou předmětem tohoto řízení, jelikož podle úst. § 103 odst. l
písm. a) a úst. § 103 odst. l písm. e) bod 10. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu. V novostavbě je navrženo 48 převážně malometrážních ubytovacích
jednotek oproti 37 jednotkám navrženým v územním rozhodnutí č. 258, avšak s celkovou
navrženou kapacitou 90 osob oproti 110 osobám navrhovaným v územním řízení. Navrženou
změnou tedy nedojde k navýšení spotřeby energií ani celkové kapacity stavby. Dále je v části l.
NP a v l. PP navrženo 30 parkovacích stání, z toho 2 parkovací stání jsou vymezena pro osoby
se ZTP. V l. PP jsou navrženy garáže s vjezdem z ulice Hvězdová, vstupní a schodišťová hala
s výtahem, sklepní kóje jako příslušenství k ubytovacím jednotkám, technické zázemí stavby,
výměníková stanice a úklidová místnost. V l. NP jsou situovány hlavní vstup do domu pro pěší,
vjezd do garáží ví. NP, závětří, vstupní a schodišťová hala s výtaheni, nebytová prodejní
jednotka s denní místností a WC, technické zázemí stavby, inístnost s elektrorozvaděči a
místnost pro uložení nádob na komunální odpad. Ve 3. až 7. NP je navrženo na podlaží šest až
deset ubytovacích jednotek. V 8. NP jsou navrženy dvě ubytovací jednotky se střešní terasou.
Stavba bude založena na základové desce podporované rastrem vrtaných pilot, které jsou
navrženy tak, aby žádnou svojí částí nezasáhly do sousedních pozemků a staveb. Základová
deska a obvodové stěny l. PP budou tvořit tzv. „bílou vanu". V dilatačních a pracovních spárách
budou osazeny prvky zajišťující vodotěsnost betonů. Základová deska přejde pomocí vetknutí
kotevními železy do obvodových monolitických stěn, vnitřních stěn a sloupů v l. PP. Svislé
nosné konstrukce budou tvořit kombinaci monolitických obvodových stěn s monolitickými
sloupy a středními nosnými stěnami. Výtahová šachta bude od užitných částí stavby dilatována a
bude vetknuta do základové desky. Stropní desky nad l. PP až 8. NP jsou navrženy monolitické.
Stavba má navrženo monolitické dvouramenné schodiště s mezipodestami. Obvodový plášť
stavby bude tvořit kontaktní zateplovací systém izolačních desek z minerální vlny. Sokl bude
zateplen a vrchní omítka v části soklu bude navíc opatřena hydrofobním nátěrem. Střecha je
navržena jako plochá vegetační. Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických tvárnic nebo SDK
stěn. Ve stavbě jsou navrženy polyuretanové lité a vinylové podlahy a podlahy s keramickou
dlažbou. V technickém zázemí a hygienických prostorech budou provedeny vápenocementové
omítky s keramickým obkladem. Ve společných prostorech s využitím pohledového betonu bude
aplikován hydrofobní nátěr. Na stavbě jsou navrženy také SDK podhledy. Větrání vnitrních
prostor bude zajištěno přirozeně okny nebo podtlakově s nuceným odvodem odpadního vzduchu
nad střechu stavby. Vytápění vnitřních prostor bude zajišťovat napojení na výměníkovou stanici
situovanou v l. PP, kde bude také uniístěna retenční nádrž pro regulaci odtoku dešťových vod ze
stavby.

Základní parametry stavby:

Velikost řešeného pozemku
Zastavěná plocha 2. - 6. NP
Zastavěná plocha 7. NP
Zastavěná plocha 8. NP
Zastavěná plocha l. PP, l. NP
Zastavěná plocha celkem
Obestavěný prostor
Celková kapacita stavby

712m2
548 m2
507m2
219 m2
710m2
71.Om2
14350 m3

48 ubytovacích jednotek, 90 osob
30 parkovacích stání.

1
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací z dubna až
června 2019, kterou autorizoval pan Ing arch. Roman Gale, CKA 02 895, a která byla
ověřena stavebním LÍřadem. Případné změny nesmi být prováděny bez predchozíl-io
povolení stavebním úřadem.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).

3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebnílio podnikatele, který bude stavbu provádět.

4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení
stavby.

5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů v souladu se stavebním povolením právnickou nebo fyzickou
osobou s příslušným oprávněním.

6. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.

Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob

nepatřících ke stavbě.
7.

V průběhu provádění stavebmch prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 úst. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,

aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník

předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
9.

Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

11. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.

12. Při provádění stavebních prací a s tím související skládce stavebnílio materiálu, bude
dbáno na dodržení ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou
zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby
nedocházelo k jejímu poškozování, v případě poškození bude navráceno v původní stav.
13. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
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14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Brna, Odboru životního
prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 17.10.2019 č.j. MMB/0338835/2019:
- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění:

Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění je nutné předložit ke schválení na
OŽPMMB.
Referát ochrany ovzduší OZP MMB vydal v souladu s úst. § 11 odst. 3 zákona o
ochraně ovzduší k tomuto zdroji k provedení stavby závazné stanovisko č.j.

MMB/0344574/2019/SEMI,jehož podmínky je nutné respektovat.
-z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění:
K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění, souhlasné závazné stanovisko č.j.
MMB/0405217/2019/Rezh.

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 12.9.2019
č.j. KHSJM 39443/2019/BM/HOK:
- Konkrétní účel užívání komerčních prostorů bude projednán v samostatném řízení
s KHS Jmk se sídlem v Brně.

- Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v navržené stavbě
(přeložka vodovodu SO - 910) byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a úpravou vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb..

- Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody
z navržené stavby, (přeložka vodovodu SO - 910) a to v rozsahu kráceného rozboru, jak
je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 252/2004 Sb."). Odběr
vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o
akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Brna, Odboru investičního,
Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 5.12.2019 č.j. MMB/05 00626/2019:
- Stavba byla zaražena do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě
Brně (dále harmonogram) pod číslem 37644 v termínu od 1.3.2020 do 30.9.2021.
- Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj.
od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku.
- Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
•
Řeko SCZT oblast Bratislavská, soudní, investor Teplárny Brno a.s., realizace
2022;
Rekonstrukce VO úl. Hvězdová, investor Technické sítě Brno, a.s., realizace
2020;
Souvislá údržba vozovky úl. Hvězdová, investor Brněnské komunikace a.s.,
realizace 2021.

Stavebník podá na Ol MMB žádost o souhlas k zaberu veřejného prostranství pro
výkopové práce dle či. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením
•

užívání veřejného prostranství.
Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření
skutečného provedení stavby.

Č,j. MCBS/2020/0041 226/SANL

str. 5

17. Budou dodrženy podinínky stanoviska Magistrátu města Brna, Odboru investičního,
Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 18.2.2020 č.j. MMB/0083220/2020:
- Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 721/005490/2018/MMa ze dne 13.3.2018.
- Budou respektována ocliranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů.

- Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení" a
„Městských standardů pro vodovodní síť" a v nich uvedené normy. včetně ČSN 73 6005
- Prostorové uspořádání síti technického vybavení.

18. Budou dodrženy realizační podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků či správců
veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to:

- společnosti Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno ze dne

21.11.2019 č.j.BKOM/31271/2019

- společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno ze dne

13.3.2018 zn. 721/005490/2018/MMa

- společnosti Teplárny Brno, a.s., Ofa-užní 25, 638 00 Brno ze dne 24.10.2019 zn.

23199/2019/TB

- společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 17.10.2019 zn.

TSB/09904/2019

- společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GrklServices, s.r.o., Plynárenská

499/1, 602 00 Brno ze dne 11.5.2018 zn. 5001706917

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

ze dne 6.11.2018 č.j. 773177/18

- společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zastoupené společností InfoTel, spol. s r.o.,

Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno ze dne 28.1.2020 zn. JK0122/20

19. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Statutárního města Brna, Městské
části Brno-střed, Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů Úřadu iněstské části,
Dominikánská 2, 601 69 Bnio jako dotčeného orgánu ochrany obyvatelstva ze dne
2.5.2018 č.j. MCBS/2018/0074461/ZRUL:

- Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území, kde je možný výskyt nevybuchlé
munice z II. světové války, je třeba při provádění zemních prací s touto možností počítat.
Pracovníci provádějící zemní práce, budou o této možnosti informováni a poučeni, co
v případě nálezu podezřelého předmětu dělat. O provedené informaci učiní
stavbyvedoucí zápis do Stavebního deníku.
20. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.

21. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2021.

22. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je

přílohou č. 4 v části B přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územnílio opatření a stavebního radu, v platném znění. Fáze

výstavby podle plánu kontrolních prohlídek jsou:
- po provedení výkopových prací ve výkopech před zahozeni
- provedení hrubé tavby

- provedení tepelněizolačních a hydroizolačních střech a podlali
- PSV a celková kompletace stavby.

23. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního
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zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři podle přílohy č. 12 část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územnílio rozhodování,
územního opatření a stavebního rádu, v platném znění. Stavebník zajisti, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané
zvláštními právními předpisy.

24. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačnflio souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebnílio řádu, v platném znění.

Účastník řízení stanoveným podle úst. § 109 stavebníl-LO zákona, vymezeným v souladu s úst. §
27 odst. l písni, a) žák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), je:
společnost DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.r.o., Údolní 326/11, 602 00 Brno, 1C:
07890753.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 20.1.2020 žádost stavebníka, kterým je společnost DOMOPLAN Rezidence Hvězdová s.r.o.. Údolní 326/11, 602 00 Brno, 1C: 07890753, zastoupená na základě

plné moci společností romangale s.r.o., Křídlovická 981/25, 603 00 Brno, 1C: 06907768, o

stavební povolení pro stavbu s názvem: „Rezidence Hvězdová - novostavba ubytovny na úl.
Hvězdová" na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno. Uvedeným dnem podání
žádosti bylo zahájeno stavební řízení. K žádosti byla připojena projektová dokumentace pro
stavební řízení z dubna až června 2019, kterou autorizoval pan Ing. arch. Roman Gale, CKA
02 895.

Dokladovou část dokumentace tvoří následující podklady:
- závazná stanoviska, stanoviska a ro!.hodnutí dotčených orgánů:

• závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno ze dne 28.2.2020 č.j. MMB/0100915/2020/P/zs
rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Úřadu městské části města

Brna, Odboru životnflw prostředí, Měnínská 4, 601 92 Brno ze dne 29.11.2019 č.j.
MCBS/2019/0171359/PRUJ

rozhodnuti o povolení retenční nádrže Magistrátu města Brna, Odboru vodnflio a lesního
hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 30.9.2019 č.j.
MMB/0393530/2019

stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životnílio prostředí, Kounicova 67, 601 67
Brno ze dne 17.10.2019 č.j. MMB/0338835/2019/Zah
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno ze dne 19.8.2019 č.j. MMB/0344574/2019/SEMI
závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno ze dne 26.9.2019 č.j. MMB/0405217/2019/Rezh
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Stefánikova
32, 602 00 Brno ze dne 31.7.2019 Ev.č.: HSBM-73-1-1317/1-OPST-2019
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 12.9.2019 č.j. KHSJM 39443/2019/BM/HOK
závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany obyvatelstva Statutárního města Brna,
Městské části Brno-střed, Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. Dominikánská 2,
601 69 Brno ze dne 2.5.2018 č.j. MCBS/2018/0074461/ZRUL,
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- vyjádření vlastníkii či správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:
M.agistrátu města Brna, Odboru investičního, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne

5.12.2019 č.j. MMB/0500626/2019 a ze dne 18.2.2020 č.j. MMB/0083220/2020

• společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno ze dne
21.11.2019 č.j. BKOM/31271/2019

společiiosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno ze dne
13.3.2018 zn. 721/005490/2018/MMa

společnosti Teplárny Brno, a.s.. Okružní 25, 638 00 Brno ze dne 24.10.2019 zn.
23199/2019/TB

společnosti Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 17.10.2019 zn.

TSB/09904/2019

společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1,

602 00 Brno ze dne 11.5.2018 zn. 5001706917

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze

dne 6.11.2018 č.j. 773177/18

společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zastoupené společností InfoTel, spol. s r.o.,
Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno ze dne 28.1.2020 zn. JKO 122/20,
- ostatní, doklady:
•

smlouva o uzavření budoucích smluv uzavřená mezi společností Teplárny Brno, a.s. a
společností DOMOPLAN - rezidence Hvězdová s.r.o. dne 17.10.2019
smlouva o připojení k distribuční soustavě uzavřená mezi společností DOMOPLAN Rezidence Hvězdová s.r.o. a společností E.ON Distribuce, a.s..

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami obsahovala náležitosti požadované podle úst. §110
stavebního zákona, stavební úřad oznámil dne 31.1.2020 podle úst. § 112 odst. l stavebního
zákona pod č.j. MCBS/2020/0018119/SANL zahájení stavebnfho řízení pro stavbu s názvem:
„Rezidence Hvězdová - novostavba ubytovny na úl. Hvězdová" na pozemku par. čís. 117, k.ú.
Zábrdovice, obec Brno účastnfkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že
stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, a to zejména z úřední činnosti, a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění, stavební úřad upustil ve smyslu úst. §112 odst. 2 stavebního zákona od
ohledání na místě a ústnílio jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům stavební úřad stanovil
lhůtu 10 dnů od doručení oznámení k uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě
důkazů k prováděnému řízení. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky či důkazy

účastníků řízení ani další závazná stanoviska dotčených orgánů.

Okt'uh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s úst. § 109 stavebního zákona. Při
vymezování okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném
pnpadě toto právní postaveni přísluší:

- podle úst. § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi. a současně vlastníkovi navrženou
stavbou dotčeného pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno, tj. společnost
DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.i-.o., Údolní 326/11, 602 00 Brno, zastoupená na základě
plné moci společností romangale s.i-.o., Křídlovická 981/25, 603 00 Brno, 1C: 06907768,
- podle úst. § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníkovi sousedního pozemku nebo stavby na
něm., m.ůz.e-li být toto právo prováděním stavby přím.o dotčeno, tj. spoluvlastníci sousedního
pozemku par. čís.
k.u. Staré Brno obec Brno a stavb s č.p.
na něm - pan
a paní
vlastník sousedního ozemku ar čís. , k.ú.
Zábrdovice, obec Brno - pan I
č; vlastník
sousedního pozemku par. čís. 66, k.u. Zábrdovice, obec Brno a stavby s č.p. 305 na něm -
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společnost CCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00 Praha; vlastník sousedních pozemků
par. čís. 112, 113, 134 a 136/1, k.u. Zábrdovice, obec Brno, sousedního pozemku par. čís. 65,
k.u. Zábrdovice, obec Brno a stavby s č.p. 304 na něm a sousedního pozemku par. čís. 116, k.ú.
Zábrdovice, obec Brno a stavby s č.p. 289 na něm - Statutární město Brno zastoupené
Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, Malino vského náměstí 3, 601 67 Brno; vlastník
sousedního pozemku par. čís. 114, k.ú. Zábrdovice, obec Brno a stavby s č.p. 238 na něm společnost Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o.. Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno; vlastník sousedního
pozemku par. čís. 136/2, k.u. Zábrdovice, obec Brno a stavby bez č.p. na něm - společnost
STIMBUILDING s.r.o., Holečkova 103/31, 150 00 Praha,
- podle úst. § 109 písm. f) stavebního zákona tomu, kdo má k sousedmmu poz,em.ku nebo stavbě
na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-l.i byt toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno, tj. osoby, jenž mají věcné břemeno k sousednímu pozemku par. čís. 112, k.ú.

Zábrdovice, obec Brno - společnost Tpelárny Brno, Okt-užní 828/25, 638 00 Brno, Vysoké učení
technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, společnost GasNet, s.r.o. zastoupená pro
účely tohoto řízení společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; a dále
společnost Česká telekomunikační infrastmktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, společnost
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Statutární město Brno
zastoupené Magistrátem města Brna, Odborem investičním, Kounicova 67, 601 67 Brno,
společnost UPC Česká republika, s.r.o., Závisova 502 /5, 140 00 Praha, společnost E.ON
Distribuce, a.s., FA. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice.
Podle úst. § 4 odst. 2 stavebnflio zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se stanovisky

dotčených orgánů. Podmínky stanovené ve stanoviscích dotčených orgánů byly zahrnuty do
podmínek tohoto rozhodnutí.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části. Vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č. l Regulativy pro uspořádání
území je stavba navržena v ploše stavební stabilizované smíšených výroby a služeb - SV.
Plocha stabilizovaná je dílčí část území, ve kterém se stávající účel ani intenzita využití nebude
zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za
dodržení charakteru zástavby, indexu podlažní plochy (IPP), zástavba proluk a dostavba uvnitř
stávajících areálů.

Smíšené plochy ]sou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení
správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto
plochách.
Přípustné jsou:
provozovny výroby a služeb,
administrativní budovy,

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti l 500m2 prodejní plochy.
maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000m2 prodejní plochy za
předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a
zajištění parkování v objektu,
provozovny stravování a ubytovací zařízení,
zahradnictví,

stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní
účely, vč. Středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
zábavní zařízení.

Podmíněně mohou být přípustné:

byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního
objemu předmětné provozovny,
na základě prověření v UPD zóny:

l
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maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 10 000m2 prodejní plochy,
maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000m2 prodejní plochy nesplňující
výše uvedené podmínky pro přípustné stavby.
Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních plochách je dána stávajícím
stavem zástavby v předmětné základní ploše.

Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již existující zástavbu se z předmětné základní funkční
plochy nezapočítávají výměry pozemků, na nichž má být uvažovaná stavba realizována, ani
plochy eventuálních proluk v uliční frontě existujících v rámci předmětné základní plochy.
Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter
s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů
nesnil objem povolované stavby:

překročit 50% původnílio objemu stavby (při nástavbách či přístavbách - toto omezení
neplatí v případě, kdy navrhovanou dostavbou iiebude překročena stanovená hodnota
IPP, jejíž výpočet je popsán výše),

narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb,
počtem nadzemních podlaží a způsobem zastřešení včetně eventuálního podkroví),
zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.

Současně platí obecný regulativ „Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých
případech nepřípustné, jestliže:

svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením jsou
v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný
druh stavby nebo provozovanou činnost,

počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru
předmětné lokality,

mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné
s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,
nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.

Na základě posouzení uvedené stavby, stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění
stávající účel a intenzitu využití území, není v rozporu se záměry územního plánování v
dotčeném uzemí, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - UPmB, a proto je
přípustná.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správnílio řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynuti desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a -uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správníl-io řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
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podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 očist, l správnflio řádu
odkladný účinek.
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Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění, ve výši sazby položky č. 18 odst. l písm. f), tj. 10 000,- Kč.
Přílohy pro stavebníka:
Ix ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se:
Účastníci stavebního řízení:
Stavebník:

l) DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová s.r.o., Údolní 326/11, 602 00 Brno; adresa pro doručení
na základě plné moci: romangale s.r.o., Křídlovická 981/25, 603 00 Brno
Účastníci řízení, dle úst. §109 odst. l písm. b) až f) stavebního zákona:

2)
3)
4) I

l
č

5) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
6) CCE Reality a.s., Jungmannova 22/9, 110 00 Praha
7) Česká telekomunikační infrastruktura a. s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
8) E.ON Distribuce, a.s... F. A. Gerstnera 21.51/6, 370 Ol České Budějovice
9) GridServices, s.i-.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

10) Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
11) Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
12) Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno
13) STFM.BUILDING s.r.o.. Holečkova 103/31, 150 00 Praha

14) Teplárny Brno, a.s.. Okružní 828/25, 638 00 Brno
15) UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha
16) Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno

f
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Na vědoiiií:
Dotčené orgány:

17) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
18) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00
Brno

19) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče. Malino vského náměstí 624/3, 601 67 Brno
20) Magistrát, města Brna, Odbor vodníl-io a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67.
601 67 Brno

21) Magistrát města Brna, Odbor životnfho prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
22) Statutární město Brno, městská část Brno-stred, Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů,
krizové řízení. Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

23) UMC Bmo-sever, stavební úřad - oddělení dopravy, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Dále obdrží:
24) DROM romské středisko p.o., Hvězdová 9, 602 00 Brno
25) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
26) Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
27) právník stavebního úřadu
28) oprávněná úřední osoba

29) spis
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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MCBS/2018/0120038/HENP
Číslo jednací:
MCBS/2018/0082572
K podání:
3200/MCBS/2018/0082572
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavlína Henniová, tel.: 542526424

.»•..

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviětě: Měninská 4

\MAM^

Ověřil dne:

Brno 12.7:2

Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., IČO 276 68 657, Koliště 1965/13a, 602 00 Brno

Společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou: „Přístavba výtahu BD", Stará 19,

č.p. 99, pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Bmo-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný

podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb oúzemním Plánování astavebmmjad^
^stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebmm
řízení posoudiT a ověřil ve smyslu úst. § 94o stavebního zákona?adostzedne15-5;2018
stavebníía, kterým je společnost Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., IČO 276 68^657, Koliště

1965/13a,'602 00 Brno/o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
nástavbu7 s názvem: „Přístavba výtahu BD", Stará 19, č.p. 99, pozemek par. čís. 203,
k.ú. Zábrdovice, obec Brno, a na základě tohoto posouzení a ověření stavební úřad
stavebníkovi, kterým je společnost

Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o, IČO 276 68 657, Koliště 1965/13a, 602 00 Brno,
pro stavbu s názvem:
„Přístavba výtahu BD",

Stará 19, č.p. 99, pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno,
ydává ve smyslu úst. § 94p odst. l stavebního zákona

v

společné povolení.

Předmětem společného povolení je vybudování výtahové šachty s osobním výtahem
ve dvorním" traktu objektu'Stará 19" v Brně. Konstrukce výtahu bude přisazena k pavlači
v jednotlivých podlažích s nástupními můstky. Šachta bude založena na základové desceCelková- výška výtahové šachty nad terénem bude 20000 mm, půdorys šachty bude
obdélníkového tvaru a vnější rozměry výtahové šachty budou 1600 x 1750 mm. Strojovna
výťahu~je umístěna pod výtahovou šachtou. Spodní část šachty - prohlubeň bude mít hloubku

Č.j. MCBS/2018/0120038/HENP

str.2

min. 800 mm. Nástup na první stanici bude z pavlače v prvním podlaží. Ukončení výtahové
šachty bude zateplenou pultovou střechou s klempířským zaplechováním v TiZn plechu. Nosný
systém bude tvořen ocelovou konstrukcí. Opláštění konstrukce bude certifikovaným obkladovým
materiálem. Odvětrání je řešeno v horní a spodní části šachty pomocí osazení ocelové větrací
mříže.

Druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje:

Pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako
zastavěná plocha a nádvoří.
Uzemí dotčené vlivy stavby:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemku
a stavby, ke kterému má vlastnická nebo jiná práva účastníci územního řízení vymezení
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. dotčený pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno,
a stavba na tomto pozemku (vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří).

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro společné
územní a stavební řízení, která byla ověřena stavebním úřadem. Projektová dokumentace

byla zpracovaná Ing. arch. Ivem Švábenským v lednu 2018, název akce: „Přístavba
výtahu BD". Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním
úřadem.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitel stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu tennín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby
podle vytyčovacích výkresů v souladu se společným povolením nebo fyzickou osobou
s příslušným oprávněním.

6. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.

7. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

9. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

-»s
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z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.

11. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
12. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno, odsouhlaseno DI MR P Brno a stanoveno příslušným silničním správním
úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
13. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru

památkové péče Magistrátu města Brna č. j. MMB/0082839/2018/SZ/zs
ze dne 19.3.2018:

Před zahájením prací bude investorem svolaný kontrolní den stavby, na kterou budou
pozváni zástupci odborné organizace státní památkové péče, tj. Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště (NPU UOP) v Brně orgánu státní památkové péče
(OPP MMB), přičemž na jednání bude dohodnut harmonogram dalších místních
šetření za účelem sledování prací a případného upřesňování různých detailů, které
nemohly být komplexně ošetřeny tímto vyjádřením.
14. Požadujeme dodržování legislativy v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a související právní předpisy, především vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MZP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách utíádání odpadků na skládky.
15. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
16. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2019.
17. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit

stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č.7 přílohy c.6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu
kontrolních prohlídek jsou:
l. kontrolní prohlídka - zahájení stavby,
2. kontrolní prohlídka - provedení přípravných prací,
3. kontrolní prohlídka - výkop a realizace základů pro výtah,
4. kontrolní prohlídka - realizace přístavby výtahu včetně propojení na pavlače,

5. kontrolní prohlídka - práce HSV a PSV,
6. kontrolní prohlídka - dokončení stavby.
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění

podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. §122 stavebního
zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Účastníkem řízení stanoveným podle úst. § 85 a § 109 stavebního zákona, vymezeným v souladu
s úst. § 27 odst.l písm. a) správního řádu, je společnost Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o.,
IČO 276 68 657, Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno
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Odůvodnění

Stavební úřad .obdržel dne 15.5.2018 žádost stavebníka, kterým je Nemovitosti Zábrdovice,
s.r.o., IČO 276 68 657, Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, ke které byla připojena společná
dokumentace. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Jelikož
stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona
od ústního jednání a ohledání na místě.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl blíže specifikován v rozdělovníku
oznámení. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru,
že v daném případě toto právní postavení přísluší dle úst. § 94k písm. a) stavebníkovi a současně
vlastníkovi pozemku par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno, t.j. společnost Nemovitosti
Zábrdovice, s.r.o., IČO 276 68 657, Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno, dle úst. § 94k písm. b) obci,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. statutární město Brno, Dominikánské
nám. l, 601 67 Brno, zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-střed.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními:
Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen MMB)

podč.j.MMB/0088174/2018/Tem ze dne 18.5.2018, Odboru památkové péče MMB
podč.j.MMB/0082839/2018/SZ/zs ze dne 19.3.2018, Hasičského záchranného sborn
Jihomoravského kraje pod ev. č.: HSBM-73-1-332/1-OPST-2018 ze dne 26.2.2018, Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod č.j.: KHSJM
09469/2018/BM/HOK ze dne 13.3.2018.
Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení ověří a posoudí stavební záměr
podle úst. § 94o stavebního zákona.
Dle úst. § 94o odst. l stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou
dopravní nebo technickou infrastruktum k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a s požadavky zvláštních právních předpisů a
se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Dále stavební úřad ověří dle úst. § 94o odst. 2 stavebního zákona, zda dokumentace je úplná,
přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn
příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného
kradnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad
dle úst. § 94o odst. 3 stavebního zákona rovněž ověří účinky budoucího užívám stavby.

Společná projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá dmhu a významu stavby,
podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí.
Z žádosti, jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru.
Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů vydaná k předmětnému řízení byla zkoordinována a
podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek společného povolení.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal podanou
žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil,
že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Podle schváleného Územního plánu města
Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, Vyhlášky statutárního města Brna č.2/2004, ve znění
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pozdějších vyhlášek, přílohy č.l Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba
nachází v ploše stavební, stabilizovaného všeobecného bydlení - BO. Stavební plocha
stabilizovaná je definovaná jako dílčí část území, ve kterém se stávající účel ani intenzita využití
nebude výhledově měnit; za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba
území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba
uvnitř stávajících areálů. Plochy všeobecného bydlem slouží především bydlení, jako jejich
součást přípustné jsou také obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny
služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území. Navrhovaná stavba je v souladu
s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména
s obecnými požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby, s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů,
se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení. Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění stávající účel
a intenzitu využití území, není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území,
a proto je přípustná.

Stavební úřad na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Společné povolení má dle úst. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Bmo-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště
Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu
odkladný účinek.
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Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění, podle položky č. 17 bodu l. písm. b) a ve výši poloviční sazby položky č. 18
bodu l. písm. b), tj. celkem 10000,00 Kč.

Příloha
Ix ověřená projektová dokumentace, štítek

Doručí se
Stavebník

Ol. Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
02. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí l, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské
části města Brna, Brno-stfed

Dotčené orgány

03. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno
04. Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
05. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
06. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží
07. právník, zde
08. evidence UR, zde

09. oprávněná úřední osoba
10. spis
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Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

Nabývá ^vnf^) út-j^i

MCB S/2019/0037609/HENP
MCBS/2019/0009091
3200/MCBS/2019/0009091
Ing. Pavlína Henniová, tel.: 542526424

Úřad méstské části města Brna,
Eí'no-střed

Stavební úřad

Dominikánská ?., 601 69 BRNO
pracoviště: Mětínská.4

Ovéřildne:...^„..^.X<^,
Brno 4.3.2019

Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o- IČO 276 68 657, Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno

Kolaudační souhlas pro stavbu nazvanou: „Přístavba výtahu BD", Stará 19, č.p. 99, pozemek
par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Brno
v

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. §13 odst. l písni, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 16.1.2019 žádost
stavebníka, kterým je společnost Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., IČO 276 68 657,
Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, o vydání kolaudačnílio souhlasu pro stavbu nazvanou:
„Přístavba výtahu BD", Stará 19, č.p. 99, pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec
9?

Brno, podanou v souladu s úst. §122 odst. l stavebního zákona.

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno společné rozhodnutí pod č.j. MCBS/2018/0120038/HENP
ze dne 12.7.2018, které nabylo právní moci dne 9.8.2018.
Stavební úřad po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou
stavbu a na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydává podle úst. §122
odst. 3 stavebnUio zákona stavebníkovi, kterým je:

Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., IČO 276 68 657, Kaliště 1965/13a, 602 00 Brno,
kolaudační souhlas

pro stavbu nazvanou:
„Přístavba
výtahu BD",
»?J

Stará 19, č.p. 99, pozemek par. čís. 203, k.ú. Zábrdovice, obec Bnio.
Stavba obsahuje:

Předmětem kolaudačního souhlasu je přístavba výtahové šachty s osobním výtahem ve dvorním
traktu objektu Stará 19 v Brně. Konstrukce výtahu je přisazena k pavlači v Jednotlivých
podlažích s nástupními můstky. Strojovna výtahu je umístěna pod výtahovou šachtou. Nástup
na první stanici je z pavlače v prvním podlaží. Ukončení výtahové šachty je zateplenou pultovou
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střechou s klempířským zaplechováním v TiZn plechu. Odvětrání je řešeno v horní a spodní části
šachty pomocí osazení ocelové větrací mříže.

V uvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboni
památkové péče pod č.j. MMB/0477350/2018/SZ/zs ze dne 30.11.2018, souhlasné závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice Jmk č.j. KHSJM 63792/2018/BM/HOK ze dne 4.12.2018
a souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jmk k ev.č. HSBM-73-1-332/1-

OPST-2018/St-l/2018zedne29.11.2018.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, konané dne 29.1.2019, bylo zjištěno, že stavba byla
provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu
se stanovisky, závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů, vydanými podle
zvláštních právních předpisů a jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále bylo zjištěno,
že skutečné provedení stavby nebo její užívám nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život
nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-STŘED
Stavební úřad

Ing. Ivana Hlávková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
pracoviště: Měninská 4
261

vedoucí
Stavebního úřadu

Doručí se

Stavebiiík

l. Nemovitosti Zábrdovice, s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno
Dále obdrží
2. právník, zde
3. evidence RUIAN
4. oprávněná úřední osoba
5. spis
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Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jechiací: MCBS/2019/0140484/ŠKAR
K podání: MCBS/2019/0120769
Spisová značka: 3200/MCBS/2019/0120769
Oprávněná úřední osoba: Ing. Helena Skarohlídová, té].: 542526427
Brno 22.08.2019

DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová, s.r.o., IČO 07890753, Údolní 326/11, 602 00 Bnio
Souhlas pro speciální stavební úřad ve věci stavby s názvem: „Novostavba ubytovny pro
studenty na úl. Hvězdová, Brno-Zábrdovice, p.č. 117", umístěná při úl. Hvězdová na pozemku
par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno

SOUHLAS
podle úst. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 18.07.2019 žádost

společnosti DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová, s.r.o., IČO 07890753, Údolní 326/11, 602 00
Brno zastoupené jednatelem společnosti romangale s.r.o., Ing. arch. Roman Gale, IČO
06907768, Křídlovická 981/25, 603 00 Brno, o souhlas obecného stavebního úřadu ke stavbě
s názvem:

„Novostavba ubytovny pro studenty na úl. Hvězdová, Brno-Zábrdovice, p.č. 117",
umístěná při úl. Hvězdová na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice, obec Brno,
pro stavbu vodnílio díla - retenční nádrže.

Pro tuto stavbu stavební úřad vydal dne 09.04.2019 pod č.j. MCBS/2019/0060538/SKAR
územní rozhodnutí č. 258, které nabylo právní moci dne 18.06.2019. Stavební úřad přezkoumal
podmínky územiiího rozhodnutí a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je
s územním rozhodnutím v souladu.

Na základě výše uvedených skutečností dává stavební úřad podle úst. § 15 očist. 2 stavebního
zákona
souhlas

speciálnímu stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení vodníl-io díla pro stavbu s názvem:
„Novostavba ubytovny pro studenty na úl. Hvězdová, Brno-Zábrdovice, p.č. 117", umístěná při
úl. Hvězdová na pozemku par. čís. 117, k.ú. Zábrdovice obec Bm(
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,
BRNO-STŘED
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno

pracoviště: Měnínská 4
261

Ing. Helena Skarohlídová
oprávněná úřední osoba

Č.j. MCBS/2019/0140484/ŠKAR

sir. 2

Doručí se
Zcidatel

l. DOMOPLAN - Rezidence Hvězdová, s.r.o., Údolní 326/11, 602 00 Brno zastoupený
romangale s.r.o., Křídlovická 981/25, 603 00 Brno
Na vědoiní

Speciální stavební úřad

2. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
Dále obdrží
3. evidence §15, zde
4. oprávněná úřední osoba
5. spis
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Stavební úřad

Doniinikánská 2, 601 69 Brno

rfa'^.
.^h..

Pracoviště: Meníiiská 4, 601 92 Brno

rf-^s=' \fS4^
Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

•^rí':f't'f.t^

MCBS/2019/0094752/PLEA
MCBS/2018/0216042
3200/MCBS/2018/0216042
Úřad městské části města Brna,
Bmo-střed
Ing. Andrea Plesníková. tel.: 542 526 415
Stavební úřad

srissprávnímoa
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracovisté: Méninská

^vérit dne: .^M

IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, l 86 00 Praha
Uzemni rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „Polyfunkční dům Křídlovická", pozemek
par. č. 1547/1, 1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec Brno

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 433
Úřad městské části města Brna, Bmo-stred, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu
(stavební zákon), v platném zněiií (dále jen stavební zákon), obdržel dne 19.12.2018 žádost
(doplněnou dne 27.05.2019) o vydání územního rozhodnutí o umístěni' stavby nazvané:

„Polyfunkční dům Křídlovická", pozemek par. č. 1547/1. 1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec
Brno. Žadatelem je IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3,
186 00 Praha, obhospodařovaný společností AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní
620/3, 186 00 Praha, zastoupený na základě plné moci Ing. Pavleni Tejkalem, nar.
,
Stavební úřad posoudil v územním řízení výše uvedenou
žádost podle úst. § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
I.

vydává podle úst. § 79 očist, l a § 92 očist, l. stavebního zákona
žadateli, kterým je:

IMOS development otevrcný podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
rozhodnutí o iimístění stavby
nazvané:

„Polyfunkční
dum Krídlovická",
?;

pozemek par. č. 1547/1, 1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec Bfno.
II.

vydává podle úst. § 8 odst. 6 zákona č. l 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody)

Č,j. MCBS/20I9/0094752/PLEA sir. 2
žadateli, kterým je:

IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
souhlas s pokácením

javoru klenu (Acerpseudoplatcmus) o obvodu kmene 170 cm
na pozemku p.č. 1548/1, k.ú. Staré Brno.

Kácení bude provedeno v době vegetačnílio klidu (cca 1.11.-31.3.) a po vydání pravomocného
stavebnH-io povolení na akci „Polytunkční dům Křídlovická".
III.

ukládá podle úst. § 8 očist. 6 a úst. § 9 zákona o ochraně přírody
žadateli, kterým je:

IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
provedení náhradní výsadby

na pozemku par. č. 1560/1 k.u. Staré Brno v tomto rozsahu:
Stromy:

3ks jírovec pleťový (Aesculus carnea 'Briotii') alejový strom o obvodu kmene 14-16 cm.

Výsadba bude provedena v nejbližším možném termínu z hlediska agrotechnických lhůt pro
výsadbu stromů po provedení kácení. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče. Provedení
náhradní výsadby bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu ochrany přírody a krajiny.
Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Novostavba polyfunkčního domu Křidlo vička
SO 02 Domovní přípojka vody

SO 03 Domovní přípojka jednotné kanalizace
SO 04 Horkovodní přípojka a předávací stanice
SO 05 Domovní přípojka NN
SO 06 Domovní přípojka elektronických komunikací
SO 07 Zpevněné plochy a dopravní napojení, HTU
Druh a účel umisťované stavby, prostorové řešeni stavby:

Novostavba polyfunkčního objektu je navržená na pozemcích par. č. 1547/1, 1550, 1551, k. u.
Staré Brno, obec Brno. Objekt bude připojen na technickou infrastrukturu novými přípojkami
vody, kanalizace horkovodu, NN a elektronických komunikací. Umístěním sítí a napojením na
pozemní komunikaci budou dotčeny pozemky 1382/1, 1527/12, 1527/13, .1.527/14, 1527/15,
1527/16, 1.527/17, 1527/18, .1527/19. 1527/20, 1528/4, 1544, 1548/1, 1548/3, 1547/1, 1549/1,
1549/2. Oclsti.-anění stávajících objektů bylo povoleno na základě ťozhodnutí povolení odstranění
stavby na pozemcích par. č. 1551, 1550, 1547/1, 1548/1, 1549, k. u. Staré Brno. obec Brno pod
č. j. MCBS/2018/0.150698/KALJ dne 25.03.2019 s nabytím pi-ávní moci dne 13.04.201.9.
Staveniště bude napojeno na novou vodovodní přípojku, v místě nové vodovodní šachty, která
bude zřízena pro budoucí napojení objektu. Do doby jejího zprovoznění se předpokládá napojení
stavby na vodovod v místě stávající přípojky vody. Napojení staveniště na kanalizaci se provede
na novou přípojku a šachtu jednotné kanalizace v ulici Krřdlovická. Pro napojení na elektrickou
energii se využije v předstihu vybiidovaná část přípojky NN přes provizorně osazenou
elektroměrnoLi a rozvodnou skříň. Kontejnery pro zařřzení staveniště (šatny a kanceláře) budou

Č.j. MCBS/2019/0094752/PLEA

sir. 3

umístěny nad sebou v počtu cca 14 ks na pozemku par. č. 1547/1, k. u. Staré Brno, obec Brno
podél hranice s pozemkem par. c. 1550, k. u. Staré Brno, obec Brno. Kontejnery pro sklady
biidou umístěny v jižní části pozeniku par. č. 1548/1, k. u. Staré Brno, obec Brno. Toalety budou
mobilní ekologické osazené vedle objektu šaten. Plocha staveniště bude souvisle ohrazena do
výšky minimálně 1,8 m.

SO OJ Novostavba polyfunkčního doinu Krídlovická
Objekt bude inít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, z toho sedmé patro je navrženo jen
nad částí půdorysu s atikou ve výšce 23,08 m. Směrem ke štítu stávajícího domu na pozemku
par. č. 1552/1, k. u. Staré Brno, obec Brno, je hmota novostavby navržena jako šestipodlažní
s výškou atiky 19,99 m. Zastřešení polyfunkčního objektu bude plochou střechou s foliovou
izolací. Nad částí, kde bude umístěna rampa, je navržena zelená střecha. Navržená novostavba
bude navazovat na štít stávajícího domu s č. p. 336 v ulici Krídlovická. Půdorysná stopa
respektuje stávající uliční frontu a reaguje na stávající křivku silnice a přilehlého chodníku.
Novostavba objektu tak vytvoří nárožní budovu, která bude spojovat ulice Křídlovická a
Leitnerova. Na jihozápadní straně objektu směrem do ulice Křídlovická bude vystupovat před
fasádu pravidelný rastr lodžií s plnými parapety, které budou obloženy keramickýini pásky.
Tento rastr lodžií z betonových prefabrikátů předstupuje před líc fasády jako arkýř a lícuje
s hranou fasády stávajícfho souseclnílio objetu. Parter navržené novostavby tak bude oproti
tomuto stávajícímu objektu ustoupen. Na severní straně novostavby, směrem do vnitrobloku,
jsou navržena velká okna do společné chodby (pavlače) objektu. Dvorní fasáda je navržena z bílé
omítky. Na severozápadní straně novostavby bude štítová zeď.
Funkční naplili objektu budou plochy pro bydlení, nebytové plochy svobodáren, obchodní
plochy, plochy s technickým zázemím a plochy pro parkovací stání. Celková kapacita objektu
bude 17 bytů, 28 jednotek svobodáren, 57 parkovacích míst (z toho 3 pro ZTP) umístěných
v podzemním podlaží a částečně i prvním nadzemním podlaží a 33 m obchodních ploch. V l.NP
objektu bude umístěn, obchodním parter a vstupu do objektu. Obchodní plocha bude orientovaná
z ulice Leitnerova a biide obsahovat hygienické, sociální a skladové zázemí. Z ulice Křídlovická
je navržen vjezd do garáží. Dále zde bude umístěna úklidová místnost, místnost pro odpady,
sklepní kóje, kočárkárna a vstupní hala s domovními schrankanii. Ze vstiipní haly bude přístupná
chodba a prostor schodiště s osobním výtahem. V l.PP bude garážová plocha se systémem
zakladačových stání, technické místnosti: výměník a zásobník TUV, náhradní zdroj - UPS,
rozvodna NN a místnost pro slaboproudé rozvaděče. Dále sklepní kóje pro bytové jednotky,
dojezd autovýtahu a sklad protipovodňových zábran. Ve 2-7.NP budou bytové plochy a
nebytové plochy svobodáren budou umístěny ve 2-5.NP. Větrání komerčních ploch bude pomocí
VZT jednotky v podstropním provedení umístěné v zázemí, odvětrání podzemních garáží bude
řešeno podtlakově s potrubím vyvedeným nad střechu mimo objekt.

zastavěná plocha 945,6 m2
obestavěný prostor 20 14.1,6 m
Založeiií objektu je navrženo jako kombinované, plošné na základové monolitické
železobetonové desce v systému tzv. bílá vana a pod nosnými sloiipy budoii navrženy hlubinné
vrtané velkoprůměrové piloty. Svislé nosné konstrukce budou železobetonové monolitické
sloupy a železobetoiiová ztužujfcí jádra. Nosné stěny budou min. šířky 250 mm. Stěny zatížené
zemním tlakem budou železobetonové tloušťky 300mm. Vodorovné konstrukce jsoii navrženy
jako bezprůvlakové obousměrně pnuté inonolitické železobetoiiové desky. Schodiště bLide
železobetonové prefabrikované a společně s výtaliem biide iimístěno do monolitického
ztužujícího jádra.
SO 02 Domovní přípojka vody

Před nově navrženým objektem se nachází stávající vodovodní řad v ulici Křídlovická a v ulici
Leitnerova. Nová přípojka vody DN50 - SDR1.1 PE 100 0 63x5.8mm bude napojena
1-iavL'távacím pasem na vodovodní řad DN100-LI v ulici Leitiierova. Přípojka vody bude vedeiia
přes pozemky par. č. 1548/3, 1548/1, 1547/1, k. u. Staré Brno, obec Brno a dále do nově

Č.j. MCBS/2019/0094752/PLEA

sir. 4

navrženého objektu v délce cca 1.3,2 m z východní strany. kde biide ukončena ve vodoměrné
místnosti.

SO 03 Domoviií přípojka jednotné kanalizace

Na stávající stoku jednotné kanalizace DN600/900-BET v ulici Krídlovická, bude napojena nová
přípojka jednotné kanalizace DN200-KAM. Přípojka v délce cca 6.6 m povede pres pozemek
par. č. 1382/1 severním směrem na par. č. 1547/1, vše k. u. Staré Brno, obec Brno, kde bude
umístěna přípojková revizní kanalizační šachta DNIOOO-BET. Dešťové vody ze střech objektu

budou svedeny do retenční nádrže o objemu cca 30,2 m-, která bude umístěna v zeleném
prostranství v jihovýchodní části dotčeného území na pozemku par. č. 1549/1, 1547/1, 1548/1, k.
u. Staré Brno, obec Brno.

SO 04 Horkovodní přípojka a předávací stanice

Přípojka délky cca 99 m bude zaústěna do prostoru výměníkové stanice v l.PF navrženého
objektu.Po napojení na stávající rozvod na pozemku par. č. 1528/4, k. u. Staré Brno, obec Brno,
se trasa horkovodu lomí přes pozemky par. č. .1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/15, 1527/16,
1527/17, 1527/18, 1527/19, 1527/20, k. u. Staré Brno, obec Brno, směrem k ulici Leitnerova,

kde dále pokračuje přes pozemek par. č. 1544. 1548/3. 1548/1, 1547/1, k. u. Staré Brno, obec
Brno, kde se opět zalomí a vede jihozápadním směrem k ulici Křídlovická.
SO 05 Domovní přípojka NN

Napojení objektu bude z rozpojovací jistící skříně distribučního rozvodu NN, která je uniístěna
ve volně stojícím pilíři na ulici Křídlovická, vedle vyústění chodníku z ulice Leitnerova. Přípojka
v délce cca 23,5 m bude umístěna na pozemcích par. č. 1382/1, 1544, 1548/3, 1548/1, 1547/1,

vše k. u. Staré Brno, obec Brno. Bude provedena v zemi uloženým kabelem NAYY-J 4x240mm
povede z rozpojovací jistící skříně do nové přípojkové skříně SS200, umístěné na fasádě
novostavby vedle vchodu do objektu.

SO 06 Domovní přípojka eíektroniclcvcíi k.omunikací

Do objektu z jižní strany bude ze stávajícího rozvodu optické datové sítě z ulice Krícllovická
přiveden optický kabel v délce cca 3,5 m pres pozemek par. č. 1382/1, k. u. Staré Brno, obec
Brno.

SO 07 Zpevněné plochy a dopravní napojení, HTU

V souvislosti s řešením vjezdu do garáží navrhovaného objektu bude přeloženo jedno svítidlo
VO ze stávající pozice cca o 1,7 m blíže lenovému průběhu obrubníku komunikace do nové
pozice.

Druh potemků podle kalastru nemovitostí, na kterých se stavba umist.uje:
Pozemky: par. č. 1547/1, 1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec Brno, jsou v katastru nemovitostí
evidovány jako „ zastavěná plocha a nádvoří".
Vvmezení úterní dotčeného vlivy stavby:

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnoii s plochou pozen-iků a
staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci územního řízení vymezeni
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje: par. čís. 1547/1,
1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec Brno; pozemky na kterých bude umístěna technická a

dopravní infrastruktura: par. č. 1382/1, 1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/15, 1527/16. 1527/17.
1527/1.8, 1527/19. 1527/20, 1528/4, 1544, 1548/1. 1548/3, 1547/1. 1.549/1, 1549/2. k. u. Staré

Brno, obec Brno; sousední pozemky: par. č. 1553, 1554/2. 1554/3. 1524, 1525, 1526/2. 1552/1,
1552/2, 1599, 1.600. k. u. Staré Brno. obec Brno.
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Pro wnísténf u projektovou přípravu stavby a realivici části stavby se stanoví tyto podmínky:
.1. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní
parametry jejího prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části
tohoto rozhodnutí a obsažené v projektové dokumentaci ověřené v územním řízení. Případné
změny musí být předem projednány a povoleny stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu uvedené v souhlasném závazném stanovisku

Krajské lygienické stanice Jihomoravského kraje č. j. KHSJM 58924/2018/BM/HOK ze dne.
09..1 l.20.18:
V dokumentaci pro stavební povolení bude předložena precizovaná hluková studie
vyhodnocující hluk z maximálního provozu všech stacionárních zdrojů hluku navržených
v předmětné stavbě (např. navržená VZT, chlazení, auto výtah), dokladující
v nejzatíženějších stávajících chráněných venkovních prostorech staveb (okolních
stávajících staveb k bydlení) a v nejzatíženějších chráněných vnitrních prostorech staveb
(pobytové a obytné místnosti v navrženém polyfunkčním domě) předpoklad nepřekročeni
hygienických limitu hluku pro denní i noční dobu, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších předpisů

(dále jen NV č. 272/2011 Sb.).
3. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu uvedené ve vyjádření vodoprávního úřadu
Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna č. j.
MMB/0205905/2019 ze dne 20.05.2019:
Při výstavbě a následnéin provozování nesmí dojít ke znečištěni povrchových nebo
podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí
být dodržována preventivní opatření k. zabránění úkapům či únikům ropných látek.
V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný
odpad.

Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé iia majetku při
průchodu povodňových průtoků nebo ledochodů. Veškerá rizika možných povodňových
škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
4. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu uvedené ve vyjádření vodoprávního úřadu
Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství IVlagistrátu města Brna č. j.
MMB/0228755/2019 ze dne 04.06.2019:
Objekt - retenční nádrž k akumulaci dešťových vod je vodním dílem a podléhá povolení
dle úst. §15 vodního zákona. Věcně a místně příslušným orgánem k povolení stavby je
zdejší vodoprávní úřad. Současně stavba vyžaduje povolení k nakládání s vodami
(akumulace).

5. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku vydaném Odborem územního

plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, č. j. MMB/0301493/2018/Zvd ze dne
04.02.2019:
Záměr nazvaný „Polyfuiikční dům Křřdlovická", dotčené pozemky p. č. 1550, 1547/1 a
1551, k. u. Staré Brno, obec Brno, bude umístěn v souladu s částí předložené

dokumentace pro územní řízení, zpracované firmou ATELIER RAW spol. s r. o., Doc.
Ing. Arch. Tomášem Růstném a Doc. Ing. Arch. Ivanem Wahlou v květnu až prosinci
2018. ověřených výkresů, které jsou přílohou závazného stanoviska. Jakékoliv změny
výše uvedeného záměru niajicí vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OUPR M.MB
miisí být znovu předloženy k posouzení.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku vydaném Odborem životního prostředí
Magistrátu města Brna, č. j. MMB/0296984/2018/AK ze dne 21.08.2018:
Z hlediska ochrany ovzduší:
Vytápění objektii a ohřev teplé vody budou zajištěny z horkovodní výměníkové stanice
napojené na centrální zásobování tepelnou energii. Jedná se o tepelný zdroj, který je v místě
provozu bezeniisnř. Jako nál-iradní zdroj elektrické energie bude použit bezemisní bateriový
záložní zdroj UPC. Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění či instalaci náhradního
zdroje elektrické energie je niitno předložit ke schválení na OZP MMB.
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Rozsáhlou stavební činnost, která bude spojena s realizací této akce, lze považovat za
stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
K tomuto zdroji bylo vydáno závazné stanovisko č. j. MMB/0302184/2018/MIDA dne
23.07.2018, jehož podmínky je nutné respektovat.
e Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie:
Do projektové dokumentace pro stavební řízení v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, bude zpracována kapitola nakládání s odpady vzniklými v rámci
realizace stavby - maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich
likvidace, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin (odpady zatřídit
dle vylil, č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, uvést předpokládaná max. produkovaná
množství jednotlivých druhů odpadů vzniklých v rámci stavby v tunách, u jednotí. Druhů
odpadu iivést plánované koncové nakládání s nimi, atd.)
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je die úst. § 8 očist, l zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a s charakteristikou dle vyhlášky 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich káceni, ve zněn)' pozdější změny, nutné povolení orgánu
ochrany přírody. Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, je orgánem k povolování kácení dřevin příslušný Úřad městské části města Brna tj.
UMC Brno-stred.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci pn stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie
vegetačních úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich
zakládání.

7. BudoLi zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů.
8. Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce v šíři min. 1,5 m, příp. pochůznými lávkami.

9. Budou splněny podmínky Odboru investičního Mlagistrátu města Brna uvedené ve stanovisku
č. j. MMB/031.6128/2018 ze dne 27.08.2018.
10. Pro umístění stavby a realizaci části stavby budou splněny podmínky vlastníků a správců
stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem, které se týkají vytyčení
stavby, výkopových prací v blízkosti zařízení, kontroly nepoškozenosti sítí před zahozeni,
zabezpečení a ochrany stávajících sítí, zajištění výkopů, podmínek křížení sítí, staveništní
dopravy, při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733050 Zemní práce, křížení
kabelů musí být v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení,
uvedené v jejich vyjádření:

Brněnských komunikací a.s. zn.: 3100-Nov-610/18 ze dne 08.11.2018,

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn.: 721/016623/2018/OBo ze dne 09.08.2018,
Tepláren Brno, a.s., zn.: 068666/2018/TB ze dne 02.08.2018.

společnosti E.ON Servisní, s.r.o., zn.: B6941-16268919 ze dne 23.08.2018,
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., zn.: T6779-16273530 ze dne 30.08.2018,
GndServices, s.r.o., zn.: 5001771127 ze dne 2.1.08.20.1.8,

Policie ČR, Odboru správy majetku Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
č. j.: KRPB-2542-165/CJ-2018-0600MN-VOL ze dne 20.03.2018,

Technických sítí Brno, akciové společnosti, zn.: 5800/Sim/0881/18 ze dne 03.09.2018,
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zastoupena společností InfoTel. spol. s r.o., zn.:
181060/z/cmzedne 19.12.2018,

společnosti CD - Telematika a.s„ zn.: 1201.81.3078 ze dne 07.08.20.1.8,
společnosti Česká telekomunikační inÍTastruktura a.s., č. j.: 687424/18 ze dne
09.08.2018,

společnosti České Radiokonuinikace a.s, zn.: UPTS/OS/199494/20.1.8 ze dne 09.08.2018,
společi-iosti T-Mobile Czech RepLiblic, a.s., č.j.: E28844/18 ze dne 06.08.2019,
Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/95960/2018/737398/UVT-1/3495 ze dne
03.08.2018.
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Účastník řízení stanoveiiý podle úst. § 85 stavebnříio zákona a vymezený v souladu s úst. § 27
odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, je IMOS development
otevřený podílový fond. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha; Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha; Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno;
Židovská obec Brno, tnda Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brao, Teplárny Brno, a.s.. Okružní 828/25,
638 00 Brno, E.ON Dislribuce, a.s., K A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice.

Odůvodnění

Dne 19.12.2018 podal žadatel, kterým je IMOS development otevřený podílový fond, IČO

751600] 3, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, obhospodařovaný společností AM.ISTA investiční
společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, zastoupený na základě plné moci Ing. Pavlem
Tejkalem, nar. 1
,
žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístěni stavby nazvané: „Polyfunkční dům Křídlovická", pozemek par. č. 1547/1,
1550, 1551, k. u. Staré Brno, obec Brno. Dle předložené žádosti se jedná u umístění novostavby
polyfunkčního objektu, který obsahuje plochy pro bydlení, nebytové plochy svobodáren,
obchodní plochy, plochy s technickým zázemím a plochy pro parkovací stání. Uvedeným dnem
bylo zahájeno úzeniní řízení.
Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala požadované náležitosti podle úst. § 86
odst. l a 2 stavebnflio zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované

stavby, stavební úřad vyzval žadatele opatřením č.j. MCBS/2019/0021508/PLEA ze dne
06.02.2019 v souladu s úst. § 86 očist. 5 stavebního zákona, aby odstranil nedostatky podané
žádosti a územní řízení v souladu s úst. § 86 odst. 5 stavebního zákona usnesením č. j.
MCBS/2019/0021625/PLEA z téhož dne přerušil. Současně tímto usnesením určil podle úst.
§ 39 očist, l správního řádu, přiměřenou lhůtu k provedení úkonu (odstranění nedostatku podané
žádosti do 31.05.2019), protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není
ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Dále upozornil žadatele, že pokud nebude
žádost ve stanovené lhůtě a uvedeném rozsahu doplněna, bude územní řízení ve výše uvedené
věci v souladu s úst. § 66 očist, l písm. c) správního rádu zastaveno.
Žadatel dne 27.05.2019 doplnil požadované náležitosti a stavební úřad po opětovném
přezkoumání žádosti a shromážděných podkladů oznámil opatřením č. j.
MCBS/2019/0091768/PLEA dne 30.05.2019 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
územního řízení o umístění předmětné stavby a současně nařídil podle úst. § 87 odst. l
stavebního zákona ústní jednání s termínem konání dne 03.07.2019. Citovaným opatřením
upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná staiioviska a námitky, popřípadě důkazy
mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Okruh účastníků
územního řízení byl blíže specifikován v rozdělovniku oznámení.
Dne 18.06.2019 obdržel stavební úřad vyjádřeni k Lizemnímu řízení od společnosti Arcona
Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha, tj. vlastníka
pozemku par. č. 1524 jehož součástí je stavba s č. p. 90; pozemku par. č. 1525; par. č. 1526/2
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., vše k. u. Staré Brno, obec Brno, jehož obsahem byly
požadavky, které se týkaly způsobu prováděni stavby. Ústní jednání proběhlo v zasedací
místnosti stavebního úřadu. O průběhu a výsledku jednání byl sepsán protokol. Námitky
účastníků řízeni nebyly uplatněny. Na základě pi-ůběhu ústního jednání navrhl žadatel
účastníkům řízení, tj. I
aV
- spoluvlastnfci pozemku par. č. 1
jehož součástí je stavba bez č. p./č.
e., pozemku par. č. 1
vše k. LI. Staré Brno, obec Brno, pokračovat dále
v jednáni ohledně otázky založení objektu, napojení na jejich nemovitost, atd. mimo stavební
úřad a závěry jednáni oznámit clo 30 dnů stavebnímu úřadu. Žadatel tak učinil podáním dne
07.08.2019 předložením dodatku č. l ke směnné smlouvě uzavřené s výše uvedenými účastníky
řízení. Jelikož bylo ukoiičeno dokazování v projednávaném řízení, stavební úřad v soulaclii s List.

§ 36 očist. 3 správního rádii sdělením pod č. j. MCBSV2019/013J562/PLEA ze dne 08.08.2019
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stanovil lluitii pro účastníky řízeni k vyjádření se k podkladům, rozhodnutí shromážděným
v projednávané věci ve spise stavebnino úřadu. K podkladům rozhodnutí se účastníci řízení
nevyjádřili. Veškerá podání, záznamy o nahlížení, protokoly, opatření, procesní rozhodnutí a
další úkony v předmětnéin řízení jsou chronologicky seřazeny a zaznamenány v seznamu
dokladů spisu. Po uplynutí stanovené lhůty pro účastníky řízení na vyjádření se ke
shromážděným podkladům vydal stavební LÍřacl rozhodnutí v projednávané věci.
Požadavky vlastníků sousedních nemovitostí, které byly součástí vyjádření či smluvního vztahu,
nebyly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí, neboť se týkají realizace stavby a budou
zapracovány do projektové dokumentace v dalším stupni.

Žádost o vydání rozhodnutí byla stavebníkem doložena následujícími závaznými stanovisky,
stanovisky a vyjádřeními: Odboru památkové péče Magistrátu města Brna č. j.

MMB/0301192/2018/P/zs ze dne 11.12.2018; Odbom dopravy a majetku UMC města Brna,
Brno-stred ze dne 01.10.2018 pod č. j. MCBS/2018/0167026/SUKM; Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje pod č. j. KHSJM. 58924/2018/BM/HOK ze dne 09.11.2018; Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-73-1-2036/1-OPST-2018 ze dne
06.11.2018; Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, ze dne 04.02.2019
pod č. j. MMB/0301493/2018/Zvd; Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
Oddělení státní správy vodního hospodářství Magistrátu města Brna pod č. j.
MMB/0228755/2019 dne 04.06.2019 a č. j. MMB/0205905/201.9 ze dne 20.05.2019; Odboi-Li
životního prostředí Magistrátu města Brna č. j. MMB/0296984/2018/AK ze dne 21.08.2018 a č.
j. MMB/0302184/2018/MIDA ze dne 23.07.2018; Odboru kanceláře starosty a vnějšícli vztahů
UMC města Brna, Bmo-stred, pracoviště krizového řízení pod č. j. MCBS/2019/0032311/ZRUL
ze dne 25.02.2019, Odboru investičního Magistrátu města Brna c. j. MMB/0316128/2018 ze dne
27.08.2018; Povodí Moravy, s.p. Brněnských komunikací a.s.; Brněnských vodáren a kanalizací,
a.s.; Tepláren Brno, a.s.; Technických sítí Brno, akciové společnosti; společnosti E.ON Servisní,
s.i-.o. a E.ON Česká republika, s.r.o.; GridServices, s.r.o.; Policie ČR, Odboru správy majetku
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje; T-Mobile Czech Republic, a.s.; UPC Česká
republika, s.r.o.; CD - Telematika a.s.; Českých Radiokoniunikací a.s.; České telekomunikační
infrastruktury a.s.; Masarykovy univerzity;

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno rozhodnutí povolení odstranění stavby ze dne 25.03.2019
č.j. MCBS/2018/0150698/KALJ, které nabylo právní moci 13.04.2019; rozhodnutí o povolení
sjezdu ze dne 18.02.2019 pod č.j. MCBS/2019/0028054/ADAM, které nabylo právní moci dne
09.03.2018, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy Úřadu městské části města Brna, Brnostřed vydal rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení sítí pod č.j.

MCBS/2019/0031839/POLL dne 22.02.2019, které nabylo právní moci dne 16.03.2019; souhlas
podle úst. § 17 odst. l písm. c) vodního zákona č. j. MMB/0088200/2019 ze dne 23.05.2019
vydán}' Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna; souhlas

s pokácením, podle List. § 8 očist. 6 zákona o ochraně přírody č. j. MCBS/2019/0061309/PRUJ ze
dne 10.04.2019 vydaný Odborem životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brnostřed.

Dále bylo k žádosti doloženo sdělení Odboru dopravy Magistrátu města Brna č. j.

MMB/0297043/2018 ze dne 23.07.2018; vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna
č. j. MMB/0461434/2018 ze dne 14.12.2018 včetně souhlasu na situačním výkrese a doplnění
pod č. j. MMB/0126494/2019 ze dne 15.04.2019; souhlas Židovské obce Brno. tj. vlastníka
pozemků, na kterých bude umístěna parovodní přípojka cíle úst. § 184a stavebního zákona,
vyjádření Odboru správy majetku Magistrátu města-Brna č. j. MMB/84310/2019 ze cíne
21.02.2019; vyjádřeni Odboru investičního a správy biidov UMC města Brna. Bnio-střed č. j.
MCBS/2018/0178249 ze dne 18.10.2018.

Smlouvy: směnná smloLiva č. 6318045117 uzavřená se SM'B; smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení slLižebnosti ev. č. 5619070599 včetně dodatku č. l. Lizavřená prostřednictvím Odboru
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investičního Magistrátu města Brna; Dodatek č. l smlouvy o směně nemovitých věcí ze dne
11.01.2019 uzavřený mezi žadatelem,
a
dne 05.08.2019.
Další doložená vyjádření: Dopravnfho podniku města Brna, a.s.; IVlinistei-stva obrany ČR, Sekce
nakládání s majetkem, odbor ochrany Lizemnícli zájniů; Vodafone Czech Republic a.s.; itself
s.r.o.; SMART Comp. a.s.; NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s..
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s úst. § 85 očist, l a 2 stavebního
zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v
daném phpadě toto právní postavení pnsluší podle úst. § 85 očist, l písm. a) stavebního zákona
žadateli, tj. IMOS developinent otevřený podílový fond. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, dle úst.
§ 85 odst. l písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, tj. statutární město Brno, zastoupené starostou Městské části města Brna, Brno-střecl.
Dle úst. § 85 očist. 2 písni, a) stavebního zákona vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých

má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. statutární město Brno, zastoupené Majetkovým
odborem Magistrátu města Brna, IVÍalinovského náměstí 3, 601 67 Brno - vlastník pozemků par.
č. 1382/1. 1544, 1528/4, 1548/3, 1549/2, k. u. Staré Brno, obec Brno; Židovská obec Brno, třída

Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno - vlastník pozeniků par. č. 1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/15,
1527/16, 1527/17, 1527/18, 1527/19, 1527/20, k. u. Staré Brno, obec Brno, dále tomu, kdo má
jiné věcné právo k dotčenému pozemku, tj. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha a vlastníci dopravní a technické inft'astruktury - Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638
00 Brno; statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Bnia Odborem investičním,
Kounicova 949/67, 601 67 Brno; statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi
a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno; E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol
České Budějovice. Dle úst. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj.
0
a
- spoluvlastníci pozemku par. č.
3,
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., pozemku par. č. :
,
a
, vše k. u. Staré
Brno, obec Brno; Arcona Capital Central. European Properties, a.s.. Politických vězňů 912/10,
110 00 Praha - vlastník pozemku par. č. 1.524, jehož součástíje stavba s č. p. 90, pozemku par. č.
1525 a pozemku par. č. 1526/2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., vše k. u. Staré Brno, obec
Brno; statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - vlastník pozemku par.
č. .1552/1, 1552/2, k. u. Staré Brno, obec Brno a vlastníci technické infrastruktury - GridServices,
s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha;
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; České
Radiokomunikace a.s.. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha; InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská
2678/18, 628 00 Brno; Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Oddělení správy
nemovitého majetku, Kounicova 687/24, 602 00 Brno; Masarykova univerzita, Ustav výpočetní
techniky, Zerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova

2144/1, 148 00 Praha; UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha.
Stavební úřad v územním řízení přezkoumává žádost podle úst. § 90 stavebnílio zákona. Tedy
želaje záměr žadatele v souladu:

a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. zejinéna
s obecnýini požadavky na využívánf území,

b) s požadavky na.veřejnou dopravní nebo technickou inlrastrukturu k možnosti a způsobu
napojení nebo podnrfnkáiu dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky. popřípadě
s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
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ad a), c) Stavba je umístěna tak, že umožňuje její' napojení na stávající sítě technické
infrastruktury a pozemní komunikace a umožňuje přístup požární techniky v souladu s úst. § 23
odst. l vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném zněni
(dále jen vyhlášky o využívání území). Stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemky
v souladu s úst. § 23 vyhlášky o využívání uzemí. Navržený objekt bude součástí blokové
struktury zástavby, odstupy mezi stavbami budou Limožňovat údržbu staveb a užívání prostoru
mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, např. technickou infrastru.kturu. Stavba
má také zajištěný potřebný počet odstavných a parkovacích stání v rozsahu požadavku příslušné
ČSN 736110 Projektování místních komunikací a ČSN 736058 Hromadné garáže. Požadavky na
denní osvětlení a proslunění navržené budovy splňují veškeré požadavky vyhlášky č. 268/2009
Sb, o technických požadavcích na stavby, v platném znění, byla doložena studie denního
osvětlení a proslunění zpracovaná Ing. Petrem Novotným - Light servis 20.03.2019. Stavba
nebude mít negativní dopad na zastínění okolní zástavby, byla doložena studie zastínění
stávajících blízkých objektů zpracovaná Ing. Petrem Novotným - Light servis 20.03.2019.
Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění - doloženo
stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.. Stavba vyhovuje i z hlediska požární bezpečnosti.
Přílohou PD je požárně bezpečnostní řešení. Požární bezpečnost dokládá také kladné závazné
stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK s ev. č. HSBM-73-1-2036/1-OPST-2018 ze dne
06.11.2018. Pro posouzení požadavků z hlediska životního prostředí slouží stanovisko Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna č. j. MMB/0296984/2018/AK ze dne. 21.08.2018 a č.
j. MMB/0302184/2018/MIDA ze dne 23.07.2018, z hlediska ochrany povrchových a
podzemních vod vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Magistrátu

města Brna č. j. MMB/0228755/2019 ze dne 04.06.2019 a č. j. MMB/0205905/2019 ze dne
20.05.2019, z hlediska státní památkové péče závazné stanovisko Odboru památkové péče

Magistrátu města Brna č. j. MMB/0301192/2018/P/zs ze dne 11.12.2018, z hlediska

hygienických závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jmk č. j. KHSJM
58924/2018/BM/HOK ze dne 09.11.2018. Řešené území je mimo vymezenou aktivní zónu
záplavové oblasti, podléhá však stanovenému pásmu záplavového území, a proto byl vydán
souhlas podle úst. § 17 vodního zákona Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
Magistrátu města Brna č. j. MMB/0088200/2019 dne 23.05.2019. Bude zachována kvalita
prostředí (navrhovaný objekt je umístěn v souladu se stávající zástavbou), jak posoudil dotčený
orgán územního plánování v souhlasném závazném stanovisku vydaném Odborem územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna dne 04.02.2019 pod č. j. MMB/0301493/2018/Zvd.
Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad uvádí, že navrhovaná stavba je
navržena v soiiladu se stavebníni zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména
s požadavky na využívání území a dále je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.

ad b) Polyfunkční objekt bude napojen novými přípojkami vody, kanalizace, NN. horkovodu a
slaboproudu. K navrženému řešení aapojení vydali vlastníci inženýrských a technických sítí svá
stanoviska, která jsou součástí žádosti o územní rozhocliuití stavby a jejich podmínky jsou
zapracovaný do předložené projektové dokumentace. Z hlediska napojení sítí je stavba v souladu
s požadavky na technickou infrasti-Likturu. Z hlediska dopravní inlrastrLiktury bude objekt
napojen na stávající ulici KřfcllovLckou, bylo vydáno rozhodnuti povolení sjezdu č. j.
MCBS/2019/0028054/ADAM dne 18.02.2019, které nabylo právní moci dne 09.03.201.9. Žádost
byla dále podložena vyjádřením správce komunikace Brněnských komunikací, a.s. zn: 3100Nov-610/18 ze dne 08.11.2018. Výpočet potřebných parkovacích míst byl proveden dle ČSN
736110 v části B.4 souhrniié technické zprávy B. Potřebná parkovací stání v poctu 57 stání jsou
splněna navrženým řešením.

Dle výše uvedeného navrhovaná stavba splňuje požadavky na veřejiiou dopravní a
tcclinickou inťrastrukturu
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Dle úst. § 4 očist. 2 stavebnflio zákona rozhodoval stavební úřad v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených orgánů. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích byly
zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. Stavba vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na
stavby, v platném znění a vyhláškoii č. 398/2009 Sb., o obecnýcli technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška č. 398/2009 Sb.).
Stavební úřad na základě výše uvedeného posouzení konstatuje, že navržená stavba je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právničtí předpisů, s obecnýini požadavky na
využívám území, pro stavbu bude vybudováno napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
a proto je přípustná.

Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, Vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, je stavba navržeiia v plochách stavebních
návrhových pro bydlení s bližším určením funkce všeobecného bydlení - BO. Na základě
vydaného souhlasného závazného stanoviska odboru územnílio plánování ze dne 04.02.2019
č. j. MMB/0301493/2018/Zvd, stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba nezmění stávající
účel a intenzitu využití území, není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území,
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - UPmB, a proto je přípustná.

Stavební úřad na základě provedeného posouzení neshledal důvody, které by bránily umístění
stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Toto územní rozhodnuti platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Mialinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-stred, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastnn<ům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozliodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 očist, l správního radu
odkladný účinek.
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Č.j. MCBS/2019/0094752/PLEA

sir.

12

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17, bod l, písm. e) a f) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění, v celkové výši 21 000,- Kč.

Příloha

Ověřená grafická příloha je uložena na stavebním úřadě a po nabytí právní moci rozhodnutí bude
předána žadateli.

Doručí se
Žadatel

IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha obhospodařovaný
společností AIVIISTA investiční společnost a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha zastoupen
1. Ing. Pavel Tejkal,
- s doručovací adresou Gajdošova 7,
615 00 Brno

obec, na jejími území má bvf požadovaný zájněr uskutečněn

2. Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-stred,
Dominikánská 2, 601 92 Brno

účastníci fičeni dle úst. § 85 odst. 2 písni, a) stavebního zákona (vlastníci poz.emků a staveb, na
kterých má byl požadovaný záměr uskutečn.én a subjekty s jinými vécnýini právy k těmto
pozemkům)

3. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

4. Statutární město zastoupené Magistrátem města Brna, IVlajetkovým odborem, Malinovského
náměstí 624/3, 601 67 Brno

5. Židovská obec Brno, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
6. Teplárny Brno, a.s.. Okružní 828/25, 638 00 Brno
7. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
8. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

9. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby s víastiiickvin nebo jinvrn věciiým
právem k sousedním potemkwn a stavbáin dotčeným vlivem z.áméru)
10.
li. V

12. Arcona Capital. Central ELiropean Properties, a.s., Politických vězňů 912/10. l 10 00 Praha
13. GridServices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
14. CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
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15. Česká telekomunikační infrastruktiira a. s.. Olšanská 268.1/6, .130 00 Praha
16. České Radiokomunikace a.s.. Skokanská 2117/1. 169 00 Praha

17. InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18. 628 00 Brno
18. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odděleni správy nemovitého majetku,
Kounicova 687/24, 602 00 Brno
19. Masarykova univerzita, Ustav výpočetní techniky, Zerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno

20. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomfckova 2144/1, 148 00 Praha
21. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha
Na vědomí

22. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
23. Statutami město Brno, městská část Brno-stred, Odbor investiční a správy bytových domů,
Dominikánská 264/2, 601 96 Brno
24. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
25. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy,
Měnínská4,601 92 Brno
26. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

27. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
28. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
Dotčené orgány
29. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
30. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno
31. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
32. IVlagistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
33. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesnílio hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno
34. Mlagistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
35. Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů,
h-izové řízení. Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
36. Úřad městské části města Brna, Brno-stred, Odbor životního prostředí, Měnínská 4,
601 92 Brno

Dále obdrží
37. právník, zde
38. evidence UR, zde

39.oprávněná úřední osoba
40. spis

i.«.
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Číslo jednací: MCBS/2019/0204176/KALJ
K podání: MCBS/2019/0173821
Spisová značka: 3200/MCBS/2019/0173821
Oprávněná úřední osoba: Jana Kaloudová, tel.: 542526418
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Stavební úřad

Domirtikérek^60^69,BRNO
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Brno 10.12.
IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
v zastoupení na základě plné moci Ing. Pavlem Tejkalem,
Stavební řízení pro stavbu nazvanou „Polyfunkční dům Křídlovická", pozemek par.čís. 1547/1,
1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým
je společnost IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186
00 Praha v zastoupení na základě plné moci Ing. Pavlem Tejkalem, nar. 1
,
ze dne 21.10.2019, o stavební povolení pro stavbu s názvem:
„Polyfunkční dům Krídlovická", pozemek par.čís. 1547/1, 1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec
Brno, s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.
Pro předmětnou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí ze dne

21.08.2019 pod č.j.MCBS/2019/0091768/PLEA, Speciální stavební úřad Odbor vodního a
lesního hospodářství a zemědělství Magistrát města Brna - vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o
povolení vodního díla pod č.j. MMB/443009/2019 ze dne 30.10.2019, které nabylo právní moci
dne 15.11.2019.
Po přezkoumání žádosti podle úst. §111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:
Stavba s názvem:

„Polyfunkční dům Křídlovická",
pozemek par.čís. 1547/1,1550,1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno
se podle úst. § 115 odst. l stavebního zákona
povoluje
stavebníkovi, kterým je

IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha.
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Druh a účel povolované stavby:

Objekt bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, z toho sedmé patro je navrženo jeii
nad částí půdorysu s atikou ve výšce 23,08 m. Směrem ke štítu stávajícího domu na pozemku
par. č. 1552/1, k. u. Staré Brno, obec Brno, je hmota novostavby navržena jako šestipodlažní
s výškou atiky 19,99 m. Zastřešení polyfunkčního objektu bude plochou střechou s foliovou
izolací. Nad částí, kde bude umístěna rampa, je navržena zelená střecha. Navržená novostavba
bude navazovat na štít stávajícíliio domu s č. p. 336 v ulici Křídlovická. Půdorysná stopa
respektuje stávající uliční frontu a reaguje na stávající křivku silnice a přilehlého chodníku.
Novostavba objektu tak vytvoří nárožní budovu, která bude spojovat ulice Křídlovická a
Leitnerova. Na jihozápadní straně objektu směrem do ulice Křídlovická bude vystupovat před
fasádu pravidelný rastr lodžií s plnými parapety, které budou obloženy keramickými pásky.
Tento rastr lodžií z betonových prefabrikátů předstupuje před líc fasády jako arkýř a lícuje
s hranou fasády stávajícího sousedního objetu. Parter navržené novostavby tak bude oproti
tomuto stávajícímu objektu ustoupen. Na severní straně novostavby, směrem do vnitrobloku,
jsou navržena velká okna do společné chodby (pavlače) objektu. Dvorní fasáda je navržena z bílé
omítky. Na severozápadní straně novostavby bude štítová zeď.
Funkční náplní objektu budou plochy pro bydlení, nebytové plochy svobodáren, obchodní
plochy, plochy s technickým zázemím a plochy pro parkovací stání. Celková kapacita objektu
bude 17 bytů, 28 jednotek svobodáren, 57 parkovacích míst (z toho 3 pro ZTP) umístěných
v podzemním podlaží a částečně i prvním nadzemním podlaží a 33 m obchodních ploch. V l.NP
objektu bude umístěn obchodním parter a vstupu do objektu. Obchodní plocha bude orientovaná
z ulice Leitnerova a bude obsahovat hygienické, sociální a skladové zázemí. Z ulice Křídlovická
je navržen vjezd do garáží. Dále zde bude umístěna úklidová místnost, místnost pro odpady,
sklepní kóje, kočárkárna a vstupní hala s domovními schránkami. Ze vstupní haly bude přístupná
chodba a prostor schodiště s osobním výtahem. V l.PP bude garážová plocha se systémem
zakladačových stání, technické místnosti: výměník a zásobník TUV, náhradní zdroj - UPS,
rozvodna NN a místnost pro slaboproudé rozvaděče. Dále sklepní kóje pro bytové jednotky,
dojezd autovýtahu a sklad protipovodňových zábran. Ve 2-7.NP budou bytové plochy a
nebytové plochy svobodáren budou umístěny ve 2-5 .NP. Větrání komerčních ploch bude pomocí
VZT jednotky v podstropním provedení umístěné v zázemí, odvětrání podzemních garáží bude
řešeno podtlakově s potrubím vyvedeným nad střechu mimo objekt.
zastavěná plocha 945,6 m
obestavěný prostor 20141,6m3
Založení objektu je navrženo jako kombinované, plošné na základové monolitické
železobetonové desce v systému tzv. bílá vana a pod nosnými sloupy budou navrženy hlubinné
vrtané velkoprůměrové piloty. Svislé nosné konstrukce budou železobetonové monolitické
sloupy a železobetonová ztužující jádra. Nosné stěny budou min. šířky 250 mm. Stěny zatížené
zemním tlakem budou železobetonové tloušťky 300mm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy
jako bezprůvlakové obousměrně pnuté monolitické železobetonové desky. Schodiště bude
železobetonové prefabrikované a společně s výtahem bude umístěno do monolitického
ztužujícího jádra.

Nová přípojka vody DN50 - SDR11 PE100 0 63x5,8mm bude napojena navrtávacím pasem na
vodovodní řad DN100-LI v ulici Leitnerova. Na stávající stoku jednotné kanalizace DN600/900BET v ulici Křídlovická, bude napojena nová přípojka jednotné kanalizace DN200-KAM.
Přípojka v délce cca 6,6 m povede přes pozemek par. č. 1382/1 severním směrem na par. č.
1547/1, vše k. u. Staré Brno, obec Brno, kde bude umístěna přípojková revizní kanalizační šachta
DN1000-BET. Dešťové vody ze střech objektu budou svedeny do retenční nádrže o objemu cca

30,2 m3. Horkovodní přípojka a předávací stanice - přípojka délky cca 99 m bude zaústěna do
prostoru výměníkové stanice v l.PP navrženého objektu. Po napojení na stávající rozvod se trasa
horkovodu lomí směrem k ulici Leitnerova, kde dále pokračuje přes pozemek par. č. 1544,
1548/3, 1548/1, 1547/1, k. u. Staré Brno, obec Brno, kde se opět zalomí a vede jihozápadním
směrem k ulici Křídlovická. Domovní přípojka NN - napojení objektu bude z rozpojovací jistící
skříně distribučního rozvodu NN, která je umístěna ve volně stojícím pilíři na ulici Křídlovická,
vedle vyústění chodníku z ulice Leitnerova. Přípojka v délce cca 23,5 m bude provedena v zemi
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uloženým kabelem NAYY-J 4x240mm2 povede z rozpojovací jistící skříně do nové přípojkové
skříně SS200, umístěné na fasádě novostavby vedle vchodu do objektu. Do objektu z jižní strany
bude ze stávajícího rozvodu optické datové sítě z ulice Křídlovická přiveden optický kabel
v délce cca 3,5 m. V souvislosti s řešením vjezdu do garáží navrhovaného objektu bude
přeloženo jedno svítidlo VO ze stávající pozice cca o 1,7 m blíže k novému průběhu obrubníku
komunikace do nové pozice.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla
ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího
povolení stavebním úřadem.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebnilí umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení
stavby.

5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle
vytyčovacích výkresů v souladu se společným územním rozhodnutím a stavebním
povolením právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.
6. Během stavby dodržte volný průjezd pro požái-ní, sanitní a pohotovostní vozidla.
Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého
odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob
nepatřících ke stavbě.

7. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 úst. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životnílio prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník
předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
9. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

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

12. Pokud bude třeba použít veřejiiého prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno
předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.

13. Při provádění stavebních prací a s tím související skládce stavebního materiálu, bude
dbáno na dodržení ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou
zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby
nedocházelo k jejímu poškozování, v případě poškození bude navráceno v původní stav.
14. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
15. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem
projednáno s příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání
komunikace.

16. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení
navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o
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pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízení, uvědomte o tom jejich
vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před
provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly
neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku.
17. Dodržte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich
ochranných pásem, týkajících se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení, uvedených
ve vyjádření společností:

Brněnských komunikací a.s. zn.: 478/Kř/TE ze dne 19.09.2019,

Povodí Moravy zn.: PM-21781/2019/5203/Ka ze dne 31.05.2019,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 721/010156/2019/OBo ze dne 20.05.2019,
společnosti E.ON Distribuce, s.i-.o., zn.: B6941-16326092 ze dne 16.05.2019 a T677916326936 ze dne 17.05.2019,

společnosti Teplárny Brno, a.s., zn.: 013023/2019/TB ze dne 13.05.2019,
GridServices, s.r.o., zn.: 5001927815 ze dne 21.05.2019,

České radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/219597/2019 ze dne 17.05.2019,
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 631858/19 ze dne 14.05.2019,

Technických sítí Brno, akciové společnosti, zn.: TSB/07554/2019 ze dne 04.09.2019,
společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zn.: JurKo0774/19 ze dne 31.05.2019,
společnosti CD - Telematika a.s., č.j. 1201908120 ze dne 15.05.2019,
společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E19301/19 ze dne 14.05.2019,
Masarykovy univerzity č.j. MU-IS/107951/2019/937698/ÚVT-1/3495 ze dne 10.05.2019,
Magistrátu města Brna, Odboru investičního, c.j. MMB/0199753/2019 ze dne 15.07.2019
18. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice jihomoravského kraje c. j. KHSJM 32213/2019/BM/HP ze dne
19.06.2019:

Před uvedením stavby do trvalého užívání provede investor stavby měření hluku
z pro vozu dopravy po pozemních komunikacích prokazující v nejzatíženějších
chráněných vnitřních prostorech navržené stavby nepřekročeni hygienických limitů hluku
upravených NV č. 272/2011 Sb., pro chráněné vnitrní prostory staveb a pro denní i noční
dobu.

Ke kolaudaci stavby budou na KHS JmK předloženy výsledky měření hluku z provozu
všech zdrojů hluku (např. provoz garáží, chlazení) navržené stavby prokazující
v nejzatíženějších chráněných vnitřních prostorech stavby nepřekročení hygienických

limitů hluku upravených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné vnitřní prostory, pro denní i noční
dobu.

Ke kolaudaci předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity
výrobky splňující požadavky úst. § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
Ke kolaudaci předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné
stavby v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisu.

19. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životního prostředí, referát ochrany ovzduší Magistrátu města Brna č. j.
MMB/0215460/2019/MIDA ze dne 22.05.2019:

K vytápění objektu bude sloužit výměníková stanice napojená na centrální zásobování
tepelnou energií

Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění či v instalaci náhradního zdroje
elektrické energie (dieselagregátu) budou předloženy ke schválení na OZP MMB
Při provádění zemních prací bude min. 2x denně prováděno kropení deponií zemin na
staveništi

M:inimálně 3 x týdně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech
výjezdů ze stavby
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atd. viz výše uvedené stanovisko
20. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku odboru
životního prostředí, oddělení ochrany a tvorby životnílio prostředí. Magistrátu města

Brna č. j. MMB/0199093/2019/PK ze dne 31.05.2019:
UpozomLijeme na legislativu v odpadovém hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a související právní předpisy, především vyhláška Ministerstva životního

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MZP č.
294/2005 o podmínkách ukládání odpadků na skládky.
Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání
(využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem
odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyžádání dotčeného orgánu úst. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném zněni, stavební zákon.
Při realizaci je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních
úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 TrávnDcy a jejich zakládání.
V případě kácení dřevin mimo les je dle úst. § 8 očist, l zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna je orgánem
k povolování kácení dřevin příslušný Úřad městské části města Brna.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
22. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2021.
23. Stavebník je povinen v souladu s úst. § 152 odst. 3 písni, d) stavebního zákona ohlásit
stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou
č. 7 přílohy č. 6 části B žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
24. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění
podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s úst. § 122 stavebního
zákona o vydání kolaudačn&o souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném zněni.
25. Společnost ItVlOS (s jejím souhlasem byla zařazena tato podmínka) se při realizaci stavby
„Polyfunkční dům Křídlovická" zavazuje: Po zbourání garáže nacházející se na pozemku
parc.č. 1551 v k.u. Staré Brno doplnit chybějící zateplení na domu v majetku
(parc.č.
) a fasádu barevně sjednotit. Odbourat zídku nacházející se na pozemku
parc.č. 1550 v k.ú. Staré Brno a doplnit chybějící zateplení na domu v majetku
h (pare.č.
) a fasádu tohoto domu S
barevně sjednotit.

Jihozápadní stěna domu

nacházející se na pare.č.

, v k.ú. Staré Brno

bude v průběhu výstavby doplněna o hydroizolaci v podobě nopované folie.

Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písni. žák. c. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, je IMOS development otevřený podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3,
186 00 Praha.
Odůvodnění

Dne 21.10.2019 podal stavebník, kterým je společnost ]M.OS development otevřený podílový
fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, žádost o vydání stavebnAo povolení.
Předm.ětem této žádosti je stavební řízení pro stavbu nazvanou „Polyfunkční dům Křídlovická",
pozemek par.čís. 1547/1, 1550, 1551, k.ú. Staré Brno, obec Brno.

Stavební úřad opatřením ze dne 14.11.20219 č. j. MCBS/2019/0190163/KALJ oznámil zahájení
řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a poučil je o možnosti podání námitek a
zároveň upustil od ústního jednání. V oznámení o zahájení řízení rovněž účastnílcy řízení poučil
o možnosti vyjádřit se k podkladům řízení. Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
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Okruh účastnfků řízení byl stanoven v souladu s úst. § 109 stavebního zákona. Při vymezování
olcruhu účastnílvů stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší podle úst. § 109 písm. a) stavebnílcovi, tj. IMOS development otevřený
podílový fond, IČO 75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, dle úst. § 109 písm. c) vlastníkovi
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno, tj. IMOS development otevřený podílový fond, IČO
75160013, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, statutární město Brno, zastoupené Majetkovým
odborem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno - vlastník pozemků par.
č. 1382/1, 1544, 1528/4, 1548/3, 1549/2, k. u. Staré Brno, obec Brno; Židovská obec Brno, třída

Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno - vlastník pozemků par. č. 1527/12, 1527/13, 1527/14, .1527/15,

1527/16, 1527/17, 1527/18, 1527/19, 1527/20, k. u. Staré Brno, obec Brno, dále dle úst. § 109
písm. d) vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena tj. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha a
vlastníci dopravní a technické infrastruktury - Teplárny Brno, a.s.. Okružní 828/25, 638 00 Brno;
statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna Odborem investičním, Kounicova
949/67, 601 67 Brno; statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi a.s.,
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno; E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol
České Budějovice, dále dle úst. § 109 písm. e) a f) vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten kdo má
k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno tj.
a
- spoluvlastníci pozemku par. č. 3,jehož
součástí je stavba bez č. p./č. e., pozemku par. č.
a
, vše k. u. Staré Brno,
obec Brno; Arcona Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00
Praha - vlastník pozemku par. č. 1524, jehož součástí je stavba s č. p. 90, pozemku par. č. 1525 a
pozemku par. č. 1526/2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., vše k. u. Staré Brno, obec Brno;
statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - vlastník pozemku par. č.
1552/1, 1552/2, k. u. Staré Brno, obec Brno a vlastníci technické infrastruktLiry - GridServices,

s.r.o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; CD - Telematika a.s., Peraerova 2819/2a, 130 00 Praha;

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; České

Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha; InfoTel, spol, s r. o., Novolíšeňská
2678/18, 628 00 Brno; Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy
nemovitého majetku, Kounicova 687/24, 602 00 Brno; Masarykova univerzita, Ustav výpočetní
techniky, Zerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova

2144/1, 148 00 Praha; UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha.

Dle úst. § 4 očist. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením
a stanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského h-aje, Krajská
hygienická stanice, Odbor památkové péče Míagistrátu města Brna, Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna vydali souhlasná závazná stanoviska.

Pro předmětnou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí ze dne
21.08.2019 pod č.j.MCBS/2019/0091768/PLEA, Speciální stavební úřad Odbor vodního a

lesního hospodářství a zemědělství Magistrát města Brna - vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o
povolení vodního díla pod č.j. MMB/443009/2019 ze dne 30.10.2019, které nabylo právní moci

dne 15.11.2019.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, v platném znění. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení
přezkoumal předloženou žádost stavebníka z hledisek uvedených v úst. § lil odst. l a 2
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním
stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

•< 1

Č.j. MCBS/2019/0204176/KAU

Str. 7

provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle úst. § 81 odst. l správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územnílio a stavebního řízení Magistrátu
města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu
městské části města Brna, Brno-střed, Stavebnílio úřadu. Dominikánská 2, pracoviště M'enfnska
4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních mkou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvoláni musí mít
náležitosti podle úst. § 82 odst. 2 správnflio řádu a musí být podáno v potřebném počtu
stejnopisů tak, aby každý účastnili obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle úst. § 85 odst. l správního řádu

odkladný účinek. ...^-^s$>.
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Ing. Ivana Hlávková
vedoucí

Stavebního úřadu

~wítón^;
Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 18 bodu l. písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.
o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 10.000,- Kč.

Přílohy pro stavebníka
l x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se
Stavebník

IMOS development otevřený podílový fond, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha v zastoupení:
l.Ing. Pavel Tejkal,
- doručovací adresa: Ing. Pavel
Tejkal, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno

Č,j. MCBS/2019/0204176/KAU

sir. 8

Účastníci řízení dle úst. § 109 od.st. l písm. b) až f) stavebního zákona

2.1
3-

4.Ai-cona Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha
5.CD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6.Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

7.České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 21.17/1, 169 00 Praha
8.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
9.1nfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
lO.Ki-ajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku,
Kounicova 687/24, 602 00 Brno

11 .Masarykova univerzita. Ústav výpočetní techniky, Zerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno
12.T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
13.UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha
14.Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

15.Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
16.E.ON Distribuce, a.s... F. A. Gerstnera 2151/6, 370 Ol České Budějovice
17.Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
18-Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
19.Teplárny Brno, a.s., Ola-užní 828/25, 638 00 Brno

20.Židovská obec Brno, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Na vědomí

21.AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
22.Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů,
Dominikánská 264/2, 601 96 Brno

23.Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
24.Uřad městské části města Brna, Brno-stíed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy,
Měnínská4,60192Bmo

25.Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
26.Povodí Moravy, s. p.. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
27.Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno
Dotčeiié orgány

28.Hasičský záchranný sbor Jihomoravského b-aje, Stefánikova 103/32, 602 00 Brno
29.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
30.Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, IVIalinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
31 .Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesnílio hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno

32.Mlagistrát města Brna, Odbor životnílio prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
33.Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 92
Brno

Dále obdrží
34.právník, zde
35.oprávněná úřední osoba
36.spis

