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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 16.04.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 16.04.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí scanu povolení StÚ ÚMČ Brno-střed pro prováděné práce
na domě Barvičova 20, Brno. Dále jste požadovali poskytnutí vizualizace stavebního záměru či
jiného podkladu, z kterého je zjevná vnější podoba zamýšleného stavebního záměru.
K žádosti byla přiložena tato fotografie:

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme Vaši žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS,
který Vám k první části Vaší žádosti poskytuje povolení stavebního úřadu předmětného objektu.
Toto povolení Vám zasíláme v příloze. K druhé části Vaší žádosti týkající se poskytnutí vizualizace
stavebního záměru bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám zasíláme
společně s tímto přípisem.
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

Příloha:
- Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (5 str.)
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Společný souhlas pro změnu dokončené stavby nazvanou „Stavební úprava a dostavba objektu
RD, půdní vestavba - Barvičova 18/20, Brno", Barvičova 20, č.p. 18, pozemky par. čís. 1006,
1007, k.ú. Stranice, obec Brno

v

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM
OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
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., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst. § 96 a úst. § 105
stavebního zákona společné oznámení záměru podaného v souladu s úst. § 96a stavebního
zákona pro změnu dokončené stavby s názvem „Stavební úprava a dostavba objektu RD, půdní
vestavba - Barvičova 18/20, Brno", Barvičova 20, č.p. 18, pozemky par. čís. 1006, 1007, k.ú.
Stranice, obec Brno, které dne 22.03.2021 podala
, dat. nar.
,
zastoupená na základě plné moci
u, dat. nar.
,
Na základě posouzení společného oznámení
záměru vydává stavební úřad
podle úst. § 96a odst. 2 stavebního zákona
společný souhlas

s umístěním a provedením změny dokončené stavby s názvem:

Stavební úprava a dostavba objektu RD, půdní vestavba - Barvičova 18/20, Brno",
Barvičova 20, č.p. 18, pozemky par. čís. 1006,1007, k.ú. Stranice, obec Brno.

»?'

Pozemek par. čís. 1006, k.ú. Stranice, obec Brno je evidovaný v katastru nemovitostí jako
zastavěná plocha a nádvoří.

Pozemek par. čís. 1007, k.ú. Stranice, obec Brno je evidovaný v katastru nemovitostí jako
zahrada.

Předmětem, společného souhlasuje:

stavební úprava a dostavba (přístavba) rodinného domu Barvičova 20 v Brně. Rodinný dům stojí
na pozemku par. čís. 1006, k.ú. Stranice, obec Brno. Přístavbou budou dotčeny pozemky par. čís.
1006 a 1007, k.ú. Stranice, obec Brno. Rodinný domek je součástí dvoj-domku (jižní část).
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Stavba je členěna na objekty:
SO 01 Stavební úprava objektu, dostavba objektu

SO 02 Zpevněné plochy
SO 03 Oplocení
SO 01 Stavební úprava objektu, dostavba objektu
Rodinný domek je koncipován jako jedna bytová jednotka, která bude mít v podkroví
příslušenství a zázemí jako samostatný byt. Hlavní vchod bude zachován. Pro vjezd na
navrhovanou zpevněnou plochu v předzahrádce objektu bude sloužit stávající sjezd z ulice
Barvičova.

Hmotově bude rodinný dům rozšířen ze stávající uliční šířky 8,75 m a dvorní šířky 9,59 m na
nově navrženou uliční šířku 11,40 m a dvorní šířku 11,61 m, tzn. vzdálenost od jihovýchodní
hranice pozemku par. čís. 1007, k.ú. Stranice, obec Brno bude při uliční fasádě 3,06 m a při
dvorní fasádě 3,55 m. Tato část přístavby bude dvoupatrová, přičemž uliční roh v úrovni 2.NP
bude uskočen o 2,8 m. Střecha přístavby bude využívána jako terasa, přístupná z 3.NP.
Stávající hloubka domu 9,35 m (bez vstupu ze zahrady) bude rozšířena směrem do zahrady na
navrhovanou hloubku 14,15 m. Přístavba směrem do zahrady bude jednopatrová, propojená
s l.NP rodinného domu. Střecha přístavby bude využívána jako terasa, přístupná z 2.NP.
Ve stávající uliční střešní rovině bude jeden vikýř (stávající) a jedno střešní okno (nové). Ve
stávající dvorní střešní rovině bude nově vystavěn vikýř o šířce 5,84 m. Atika vikýře bude
v úrovni +9,055 m (-+0 = 287,92 m.n.m). Hřeben střechy a uliční střešní římsa zůstane ve
stávající úrovni.

Dispoziční řešení:

l.PP schody, wc pohotovostní, fitness, sklep, technická místnost, prostor pod schody
l.NP závětří, vstupní předsíň, hala, šatna, domácí práce, schody, wc, kuchyně + jídelna,
obývací pokoj
2.NP schody, chodba, ložnice, šatna, koupelna, pokoj hosté, terasa
podkroví schodiště, obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelna, ložnice, terasa.
Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě:
vodovod - bude na stávající přípojce před domem vybudována vodoměrná šachta a v ní
osazena vodoměrná sestava;

kanalizace - za oplocením bude na stávající přípojce vybudována plastová revizní šachta;
plynoinstalace - stávající přípojka bude zkrácena do oplocení, kde bude osazena skříň
s HUP a plynoměrem G4.
Objekt bude vytápěn jedním plynovým kondenzačním kotlem o jmenovitém tepelném výkonu
24kW. Příprava TUV je zajištěna v podstavném zásobníkovém ohřívači, který je součástí
navrženého turbokotle. Vlastní otopný systém je navržen jako teplovodní s nuceným oběhem
teplonosného media v několika samostatných topných okruzích.
Konstrukční řešení:

Nové základové pasy jsou navrženy z betonu. V místě uložení ocelového sloupu bude žb
patka. Konstrukce objektu bude kombinace stávajícího nosného zdiva, nových obvodových
zděných konstrukcí a ocelových sloupových konstrukcí. Vodorovné konstrukce budou
provedeny technologií ocelových rámů na zděných a sloupových podporách, zastropeny
trapézovým plechem a následně zmonolitněny. Bude demontován stávající krov. Nový krov
je navržen jako klasická tesařská soustava z krokví. Hlavním nosným prvkem bude ocelová
vrcholová vaznice podepřená dvojicí ocelových sloupů.

SO 02 Zpevněné plochy
Jedná se o plochu před objektem (v předzahrádce) a plochu terasy mezi objektem a
navrženým bazénem.
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V předzahrádce bude terén zpevněn tak, že bude odstraněna stávající zemina a nová betonová
dlažba bude vyspádována od rodinného domku k vjezdu. Jihovýchodní strana zpevněné
plochy bude ohraničena opěrnou zídkou vysokou 0,6 m a dlouhou 7,73 m. Konec opěrné
zídky přejde do úrovně terénu. Zpevněná plocha o šířce cca 7,0 m a hloubce cca 7,7 m bude
sloužit pro odstavení dvou osobních automobilů. Zpevněná plocha bude vybudována i podél
jihovýchodní strany rodinného domu v šířce 2,2 m a bude ukončena za objektem při zadní
hraně bazénu.

V zahradě bude vybudován bazén o rozměrech 7,12 x 2,4 m, přičemž delší strana bude
rovnoběžná s dvorní fasádou rodinného domu, od které bude ve vzdálenosti 3,30 m. Od

severozápadní hranice pozemku par. čís. 1007, k.ú. Stranice, obec Brno bude bazén ve
vzdálenosti cca 4,0 m. Od jihovýchodní hranice pozemku par. čís. 1007, k.ú. Stranice, obec
Brno bude ve vzdálenosti cca 3,8 m.

SO 03 Oplocení
Jedná se o úpravu stávajícího uličního oplocení mezi předzahrádkou objektu a přilehlou
komunikací (chodníkem). Stavební úpravou bude provedeno vybourání částí podezdívky a
vytvoření vjezdu s vjezdovou bránou opatřenou žlabem. Dále dojde k odstranění plotové
výplně a nahrazena výplní novou. V novém oplocení bude vjezd (šířky cca 2,3 m), kamenný
pilíř šířky cca 3,0 m, pole o šířce cca 1,14 m s dřevěnou neprůhlednou výplní, kamenný pilíř
šířky 1,5 m, pole o šířce cca 1,14 m s dřevěnou neprůhlednou výplní, kamenný pilíř šířky cca
2 m, vstupní branka. Vstupní branka bude odstraněna a nahrazena novou dvoukřídlou.
Přepravní trasa staveništní dopravy bude vedena po ulicích městského okruhu od úl. Úvoz,
Tvrdého, Vaňkovo nám., Barvičova a zpět s max. celkovou tonáží 18 t dle vyjádření Brněnských
komunikací a.s., č.j. BKOM/3768/2021 ze dne 17.02.2021.
Údaje o souladu wměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů:

V uvedené věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu
města Brna, č.j. MMB/0078709/2021/B/zs ze dne 16.02.2021, Odboru územního plánování a
rozvoje Magistrátu města Brna, č. j. MMB/0468689/2020/Zvd ze dne 05.02.2021, Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, č.j,
MMB/0052175/2021/SLOT ze dne 17.02.2021 s podmínkami, Odbom životního prostředí
Magistrátu města Brna, Referát ochrany ovzduší, č.j, MMB/0067033/2021/KROK ze dne
09.02.2021 s podmínkami, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu
města Brna č.j. MMB/00605 89/2021 ze dne 09.02.2021, Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 05514/2021/BM/HOK ze dne 17.02.2021.
Dále bylo oznámení podloženo vyjádřeními vlastníků technických a inženýrských sítí:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn.: 721/003249/2021/VV l ze dne 09.02.2021; EG.D, a.s.
zn.: B6941-26093273 ze dne 08.02.2021; GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002302972 ze dne
17.02.2021; GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002315424 ze dne 17.02.2021; Technické sítě Brno,
a.s., zn.: TSB/01337/2021 ze dne 03.02.2021; CETIN a.s., č.j. 534507/21 ze dne 01.02.2021;
Brněnské komunikace, a.s„ č.j. 3100/BKOM/3768/2021 ze dne 17.02.2021; Vodafone Czech
Republic a.s„ zn.: 210201-1509253353 ze dne 02.02.2021; T-Mobile Czech Republic a.s.,
zn.:E05448/21 ze dne 01.02.2021.
Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen UPmB) jeho závazné části, vyhlášky
statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č. l Regulativy pro
uspořádání území, se stavba, která je předmětem územního souhlasu, nachází v ploše stavební
stabilizované s funkčním využitím bydlení - B (funkční typ - plocha čistého bydlení BC). Na
základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že stavba je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným UPmB, a proto je přípustná.
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Vzhledem ke skutečností, že podání splnilo náležitosti úst. § 96 a 105 ve smyslu úst. § 96a
stavebního zákona, vydal stavební úřad tento společný souhlas.
Platnost společného souhlasu je dle úst. § 96a odst. 6 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho
vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem
započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.
Dle úst. §119 stavebního zákona změna dokončené stavby rodinného domu nepodléhá kolaudaci
stavby. Po dokončení stavby stavebník dle úst. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásí
dokončení stavby stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři.

. 1/Í..TSKÉ ČÁSTI f^-A BRNA,
BRNO-STŘED
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno

pracoviště- Měnínská '
2S1

Ing. arch. Irena Šachová
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17 bodu l. písm. a), pozn. 3. a.9. a položky č. 18
bodu 3. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v celkové výši 1.000,Kč.

Příloha
l x ověřená projektová dokumentace, štítek

Doručí se

Stavebník a vlastník pozemku a stavby
v zastoupení

Ol.
Osoby uvedené v § 96 odst. 3 písm. d) a § 105 odst. l písm. f) stavebního zákona
02.
03.
04.

05. J
06.
07.

08. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha
Na vědomí

09. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
10. GasNet, s.r.o, Klíšská 940/96, 400 Ol Ústí nad Labem
li. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dotčené orgány:

12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
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602 00 Brno

13. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
14. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 949/67,
601 67 Brno

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

16. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
Dále
17. evidence vydaných US
18. právník, zde
19. oprávněná úřední osoba
20. spis
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