
Slováková Lenka (Mč Brno_Bohunice)

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:

Dě

pon d í 14,b 2022
podatel na.bohu nice@brno.cz
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

.).

Úřad ttltěstské části Brno_Bohunice
odbor stavebnÍ

VáŽená paní, vážený pane,
Žádám tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, o
poskytnutí násled ujících informací.

L.Zda byla na váš úřad podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění staveb na pozemku parcelní číslo
Lz4o/Lt, kat. území Bohunice (zapsaný v KN na LV č. 593, vlastník Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.), a na
dalších sousedních pozemcích, včetně pozemní komunikace ]eŽící na pozemcích p. č, Lz3t/64, p. č. 1231/8 (ulice
Dlouhá), a zda již bylo vaším úřadem vydáno územní rozhodnutí, přÍpadně i stavebnÍ povolení k těmto stavbám.

2. Pokud bylo vydáno územní rozhodnutl případně územnísouhlas, žádám o jeho poskytnutl včetně situačního
nákresu.



Zitterbartová Marie (Mč Brno_Bohunice)

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Zitterbartová Marie (MČ Brno-Bohunice)
úteý 22. března 202211:31

pověd'na Žádost o informace podle zákona č' 106/1999 Sb.
situacejpg; Uzemni_rozhod nut';509.pdf

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Yážený pane-
Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.
1 pÍsm. c) zákona č. 183/2006 Sb', o územním plánovánÍ a stavebním řádu, V platném znění (dále jen
,,stavebnízákon")' Vám v souvislosti s VašíŽádostíze dne 14.3'2022 sděluje:

Na stavebníúřad byla dne 3.12.2020 podaná žádost o vydánírozhodnutÍ o umístěnístavby,,POLYFUNKČNÍ
oBJEKT BoHUNlcE" na pozemcích parc.č. 1240111 a 1231164, k.ú' Bohunice, Brno, a na dalších
sousedních pozemcích.

Zdejšístavební Úřad vydal na tuto stavbu územní rozhodnutío umístěnístavby č.j. BBOH/06177t21tsÚ dne
29.11.2021pod spis.zn. s-BBoH/07634l20lsU (v právní mocidne 3a.e.2021), stejnopis tohoto rozhodnutí
včetně kopii koordinačního situačního výkresu Vám zasíláme v příloze (vzhledem k velkému formátu
koordinaěního situačního výkresu zasíláme pouze fotografii, originálje k nahlédnutí na stavebním úřadě).

S pozdravem

lng. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebního úřadu

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice
T : 547 423 836, E: zitterba rtova @ boh u nice. brno.cz

Přílohy:- územní rozhodnutÍ o umístění stavby ě,j' BBoH/o6177t21tsÚ dne 29,11.2021 pod spis.zn' S_
BBOH/07634/20/SU- fotokopie koordinaěního situačního výkresu

Kopie:
- spis



Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
S t a v e b n í  ú řa d  

 
 

Spis. Zn.: S-BBOH/07634/20/SU     

Čj.: BBOH/06177/21/SÚ   
 
 

  

Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Alena Popelková 
547 423 838 
odborstavebni@bohunice.brno.cz  

 

V Brně dne 29.11.2021
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ č. 509 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení 
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.12.2020 podal 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, Mlýnská č.p. 388/68, Trnitá, 
602 00  Brno 2, kterou zastupuje DKarchitekti, s.r.o., IČO 05290236, Křenová č.p. 409/52, 
Trnitá, 602 00  Brno 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE 
Brno, Bohunice, Jihlavská, Dlouhá 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1197/5 (ostatní plocha), parc. č. 1197/17 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/19 (ostatní plocha), parc. č. 1197/20 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/21, parc. č. 1197/22 (ostatní plocha), parc. č. 1197/23 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/24 (ostatní plocha), parc. č. 1197/25 (ostatní plocha), parc. č. 1197/26 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/27 (ostatní plocha), parc. č. 1197/28 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/29 (ostatní plocha), parc. č. 1197/30 (ostatní plocha), parc. č. 1197/31 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/35 (ostatní plocha), parc. č. 1197/36 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/37 (ostatní plocha), parc. č. 1197/38 (ostatní plocha), parc. č. 1197/40 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/43 (ostatní plocha), parc. č. 1197/44 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/45 (ostatní plocha), parc. č. 1197/46 (ostatní plocha), parc. č. 1197/47 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/48 (ostatní plocha), parc. č. 1197/49 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/50 (ostatní plocha), parc. č. 1197/51 (ostatní plocha), parc. č. 1197/52 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/53 (ostatní plocha), parc. č. 1197/54 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/55 (ostatní plocha), parc. č. 1197/56 (ostatní plocha), parc. č. 1197/57 
(ostatní plocha), parc. č. 1197/60 (ostatní plocha), parc. č. 1197/113 (ostatní plocha), 
parc. č. 1197/115 (ostatní plocha), parc. č. 1197/116, parc. č. 1231/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 1231/64 (ostatní plocha), parc. č. 1231/65 (ostatní plocha), parc. č. 1231/110, 
parc. č. 1231/111, parc. č. 1240/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1240/3 
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(ostatní plocha), parc. č. 1240/4 (ostatní plocha), parc. č. 1240/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 1240/6 (ostatní plocha), parc. č. 1240/7 (ostatní plocha), parc. č. 1240/8 
(ostatní plocha), parc. č. 1240/9 (ostatní plocha), parc. č. 1240/10 (ostatní plocha), 
parc. č. 1240/11 (ostatní plocha), parc. č. 1240/12 (ostatní plocha), parc. č. 1240/13 
(ostatní plocha), parc. č. 1240/14 (ostatní plocha), parc. č. 1240/15 (ostatní plocha), 
parc. č. 1240/16 (ostatní plocha), parc. č. 1240/17 (ostatní plocha), parc. č. 1240/18 
(ostatní plocha), parc. č. 1240/19 (ostatní plocha), parc. č. 1240/21 (ostatní plocha), 
parc. č. 1240/22 (ostatní plocha), parc. č. 1247/3 (ostatní plocha), parc. č. 1247/5 
(ostatní plocha), parc. č. 1247/8 (ostatní plocha), parc. č. 1247/9 (ostatní plocha), 
parc. č. 1247/10 (ostatní plocha), parc. č. 1247/16 (ostatní plocha), parc. č. 1247/21 
(ostatní plocha), parc. č. 1247/51 (ostatní plocha), parc. č. 1247/54 (ostatní plocha), 
parc. č. 1247/58 (ostatní plocha), parc. č. 1247/59 (ostatní plocha), parc. č. 1247/60 
(ostatní plocha), parc. č. 1247/106 (ostatní plocha), parc. č. 1247/107 (ostatní plocha), 
parc. č. 1247/109 (ostatní plocha), parc. č. 1247/111 (ostatní plocha), parc. č. 1247/112 
(ostatní plocha), parc. č. 1247/113 (ostatní plocha), parc. č. 1247/114 (ostatní plocha), 
parc. č. 1247/134 (ostatní plocha), parc. č. 1247/135 (ostatní plocha), parc. č. 1383/11 
(ostatní plocha), parc. č. 2058/3 (ostatní plocha), parc. č. 2058/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 2109/2 (ostatní plocha), parc. č. 2109/3 (ostatní plocha), parc. č. 2109/4 
(ostatní plocha), parc. č. 2109/5 (ostatní plocha), parc. č. 2109/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 2111/2 (ostatní plocha), parc. č. 2111/3 (ostatní plocha), k.ú. Bohunice, Brno. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
- Stavba spočívá v zástavbě území mezi ulicemi Jihlavská a Dlouhá. Jedná se o polyfunkční 

areál zahrnující administrativní a komerční plochy, bytové jednotky, odpovídající parkovací 
kapacity, technické zázemí a okolní úpravy terénu. 

- Areál bude obsahovat administrativní budovu o 8-11 nadzemních podlažích (v přízemí 
budou umístěny plochy pro komerci), 4 bytové domy o 8 nadzemních podlažích, novou 
místní komunikaci, zpevněné plochy, parkovací stání. Objekty budou propojeny pomocí 
podzemních garáží. 

- Areál bude napojen na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
Objekty jsou členěny na dílčí části A, B, C, D 
- A - bude součástí administrativního objektu 
- B - bude součástí bytových domů B1 a B2 
- C - bude součástí bytových domů C1 a C2 
- D - bude součástí veřejného prostranství 
 
Příprava stavby: 
- SO 010 Kácení 
- SO 020 Bourací práce 
- SO 030 Příprava území 
- SO 040 Záporové stěny 
 
Hlavní stavba: 
- SO 100A   Administrativní objekt s komerčními prostory 
- SO 100B1 Bytový dům B1 
- SO 100B2 Bytový dům B2 
- SO 100C1 Bytový dům C1 
- SO 100C2 Bytový dům C2 
- SO 105A  Podzemní garáž - administrativa 
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- SO 105B  Podzemní garáž - bytové domy B1, B2 
- SO 105C  Podzemní garáž - bytové domy C1, C2 
- SO 110A  Opěrné stěny - administrativa 
- SO 110B  Opěrné stěny - bytové domy B1, B2 
- SO 110C  Opěrné stěny - bytové domy C1, C2 
 
Sadové úpravy a drobná architektura: 
- SO 200A Sadové úpravy - administrativa 
- SO 200B Sadové úpravy - bytové domy B1, B2 
- SO 200C Sadové úpravy - bytové domy C1, C2 
- SO 200D Sadové úpravy - veřejné 
- SO 210 Drobná architektura 
 
Zpevněné plochy: 
- SO 300A Zpevněné plochy - administrativa 
- SO 300B Zpevněné plochy - bytové domy B1, B2 
- SO 300C Zpevněné plochy - bytové domy C1, C2 
- SO 300D Zpevněné plochy - veřejné 
 
Kanalizace: 
- IO 400D Prodloužení veřejného řadu splaškové kanalizace 
- IO 410A Přípojka splaškové kanalizace - administrativa 
- IO 410B Přípojka splaškové kanalizace - bytové domy 
- IO 420A Areálové rozvody splaškové kanalizace - administrativa 
- IO 420B Areálové rozvody kanalizace - bytové domy B1, B2 
- IO 420C Areálové rozvody splaškové kanalizace - bytové domy C1, C2 
- IO 430D Prodloužení veřejného řadu dešťové kanalizace 
- IO 440A Přípojka dešťové kanalizace - administrativa 
- IO 440B Přípojka dešťové kanalizace - bytové domy 
- IO 450A Areálové rozvody dešťové kanalizace - administrativa 
- IO 450B Areálové rozvody dešťové kanalizace - bytové domy B1, B2 
- IO 450C Areálové rozvody dešťové kanalizace - bytové domy C1, C2 
 
Voda: 
- IO 500D Prodloužení veřejného řadu vodovodu 
- IO 510A Přípojka vodovodu - administrativa 
- IO 510B Přípojka vodovodu - bytové domy 
 
Nízké a vysoké napětí: 
- IO 600D Prodloužení veřejné sítě VN 
- IO 610A Přípojka VN - administrativa 
- IO 610B Přípojka VN - bytové domy 
- IO 620D Přeložka veřejné sítě NN 
- IO 630A Trafostanice - administrativa 
- IO 630B Trafostanice - bytové domy 
- IO 635D Přeložka veřejné sítě SLP-EON 
- IO 640D Prodloužení veřejné sítě SLP Cetin 



Č.j. BBOH/06177/21/SÚ  str. 4 

 

- IO 645D Prodloužení veřejné sítě SLP Dial Telecom 
- IO 650A Přípojka SLP Cetin - administrativa 
- IO 655A Přípojka SLP Dial Telecom - administrativa 
- IO 650B Přípojka SLP Cetin - bytové domy 
- IO 655B Přípojka SLP Dial Telecom - bytové domy 
- IO 660D Přeložka veřejného sítě SLP Cetin 
- IO 665D Přeložka SSZ 
- IO 670D Přeložka veřejného osvětlení 
- IO 680D Prodloužení veřejné osvětlení 
- MO 690A Rozvody místního areálového osvětlení - administrativa 
- MO 690B Rozvody místního areálového osvětlení - bytové domy B1, B2 
- MO 690C Rozvody místního areálového osvětlení - bytové domy C1, C2 

 
Plyn: 
- IO 700D Prodloužení veřejného řadu plynovodu 
- IO 710A Přípojka plynovodu - administrativa 
- IO 710B Přípojka plynovodu - bytové domy 
 
Ostatní inženýrské objekty: 
- IO 800 Přesun zastávky MHD 
 
Provozní soubory: 
- PS 900D Vsakovací příkop 
- PS 910A Akumulační nádrž - administrativa 
- PS 910B Akumulační nádrž - bytové domy B1, B2 
- PS 910C Akumulační nádrž - bytové domy C1, C2 
- PS 920A Retenční nádrž se vsakem - administrativa 
- PS 920B Retenční nádrž se vsakem - bytové domy B1, B2 
- PS 920C Retenční nádrž se vsakem - bytové domy C1, C2 
- PS 930A Odlučovač tuků  

 

Příprava území: 

SO 010 Kácení 
Kácení dřevin je samostatný výrok tohoto rozhodnutí. 
 
SO 020 Bourací práce 
Na odstranění stavby třípodlažního objektu včetně přípojek a zpevněných ploch bylo vydáno 
rozhodnutí o odstranění stavby č.j. BBOH/07862/20/SÚ, spis. zn. S-BBOH/05913/20/SU 
ze dne 13.1.2021 (nabylo právní moci dne 30.1.2021). 
 
SO 030 Příprava území 
Hrubé terénní úpravy zahrnují výkopové práce a zásypy. 
 
SO 040 Záporové stěny 
Záporové stěny jsou navrženy kvůli velikosti výkopu pro podzemní podlaží stavby, s hloubkou 
až na úroveň pilotovací roviny. Záporové stěny budou z válcovaných profilů IPE a výdřevy 
z dřevěných pažin tl. 100 mm.  
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Hlavní stavba: 
Jedná se o víceúčelový komplex administrativních a bytových objektů na společné podzemní 
podnoži. Podzemní část objektu bude v rozsahu 100 x 100 mm o tvaru nepravidelného 
obdélníku a bude dvoupodlažní. Zastavěná plocha podzemní části bude 9 238 m2. V nadzemní 
části vyrůstá z pochozího parteru pět samostatných hmot, ve kterých budou situovány 
administrativní a bytové prostory. 
Celková hrubá podlahová plocha nebytových prostor bude 20 227 m2 (administrativa 16 786 m2 
a komerce 3 441 m2). Celková hrubá podlahová plocha bytů bude 15 780 m2 a počet bytů bude 
253 o velikostech 1+kk až 4+kk. Celý komplex bude mít 498 parkovacích stání – 488 stání 
v podzemních podlažích (1.PP a 2.PP podzemních garáží) a 10 stání na povrchu u místní 
komunikace. Vjezdy jsou navržené z nové místní komunikace - do 2.PP z jižní strany a do 1.PP 
z východní strany.  
Komplex bude založen na pilotech o průměru 1,2 m do hloubky 15 – 20 m. Podlaha 2.PP 
(společné garáže) bude - 6,500 m = 264,7 m n. m. (±0,000 = 271,200 m n. m. Bpv).  
Administrativní objekt s komerčními prostory tvoří 2 platformy (půdorys polygonu), které budou 
propojeny krčkem, o zastavěné ploše 2 231 m2 a obestavěném prostoru 80 432 m3. Stavba 
bude mít 8 – 10 nadzemních podlaží s maximální výškou 43,9 m (výška atiky 315,100 m n. m., 
±0,000 = 271,200 m n. m. Bpv). Západní polygon bude mít 10 nadzemních podlaží a východní 
polygon administrativní budovy bude mít 8 nadzemních podlaží (krček pouze 6 nadzemních 
podlaží). Celá administrativní budova bude mít 1 podzemní podlaží nad garážemi 
(označeno 0.NP). 
Bytové domy budou členěny na 4 stejné budovy - B1, B2, C1, C2 (SO 100B1, SO 100B2, SO 
100C1, SO 100C2). Budova bytového domu bude mít základní půdorysný rozměr 18 x 27 m 
s přesahem balkónů 1,5 m na všechny strany a bude mít 9 nadzemních podlažích s maximální 
celkovou výškou 30,3 m (výška atiky střechy 315,100 m n. m, ±0,000 = 271,200 m n. m. Bpv). 
Každá budova bude mít zastavěnou plochu 453 m2 a obestavěný prostor 21 749 m3.  
Administrativní budova bude od stávajícího chodníku na ulici Jihlavská vzdálena o 7,7 m 
a 12,8 m, od chodníku v ulici Dlouhá o 8,5 m.  
Nadzemní části komplexu od sebe budou vzdáleny:  
- administrativní budova od bytového domu C1 o 7 m 
- bytové domy C1 a C2 od sebe o 6 m 
- bytové domy B1 a B2 od sebe o 6 m 
- administrativní budova bude od bytového domu B1 o 6 m 
Pro zajištění prostoru podél nové místní komunikace budou navrženy úhlové opěrné stěny 
tl. 250 – 300 mm.  Výška opěrných stěn bude 1 – 4 m a délka 70 m.  

 

Sadové úpravy a drobná architektura: 

Součástí objektu drobná architektura budou venkovní mobiliář, lavičky, odpadkové koše, 
odpočinkové zóny, informační a navigační tabule, atd. různě rozmístěné po areálu stavby. 

 

Zpevněné plochy (SO 300A, SO 300B, SO 300C, SO 300D) 
Areál bude napojen pomocí nové obousměrné obslužné místní komunikace, která bude o šířce 
5,50 – 6,00 m a délce 257,82 m. Šířka jízdního pruhu bude 2,5 m a v místě oblouku bude 
rozšířena na 3,0 m. Komunikace bude lemována silničními obrubníky s výškou nášlapu 120 mm 
(mimo snížené části), po pravé straně dojde k přerušení obrubníků z důvodu odvedení 
srážkových vod do přilehlého vsakovacího příkopu. Konstrukční tloušťka komunikace bude 500 
mm a příčný sklon bude 2,5 % směrem k vsakovacímu příkopu. Komunikace začíná napojením 
na ulici Dlouhá pod úhlem 86° a je vedena ve směrové přímé délce 16,37 m, po které následuje 
složený levostranný prostý kružnicový oblouk, který je složen z tří na sebe navazujících 
oblouků. První bude délky 109,70 m o poloměru 150,0 m, druhý délky 36,46 m o poloměru 
45,0 m a třetí délky 48,57 m o poloměru 160,0 m. Komunikace bude zakončena směrovou 
přímou délkou 46,73 m, která je ukončena v místě napojení na ulici Jihlavská pod úhlem 86°.  
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Na místní komunikaci budou navázané tři sjezdy do podzemních garáží, které mají charakter 
dvoupruhové obousměrné veřejně přístupné účelové komunikace. Sjezdy budou o šířce 
jízdního pruhu 2,5 m. První sjezd se napojí ve staničení km 0,047 46 (nové místní komunikace), 
bude mít délku 22,94 m, směr bude přímý a bude ukončen u vjezdu do 2.PP polyfunkčního 
objektu. Druhý sjezd se napojí ve staničení km 0,166 94, bude mít délku 18,67 m a bude 
ukončen u vjezdu do 1.PP polyfunkčního objektu. Komunikace bude začínat směrovou přímou 
délky 7,10 m, po které následuje levostranný prostý kružnicový oblouk délky 11,57 m 
o poloměru 30,0 m. Třetí sjezd se napojí ve staničení km 0,229 86, bude o délce 9,99 m, směr 
bude přímý a bude ukončen u vjezdu do 1.PP polyfunkčního objektu. Dále bude na místní 
komunikaci napojena plocha pro zásobování pomocí dvou sjezdů ve staničení km 0,180 96 
a km 0,212 33 (místní komunikace). Sjezdy a parkovací zálivy budou od místní komunikace 
odděleny pomocí silničních obrubníků.  
Podél nové místní komunikace bude levostranný chodník šířky 2,05 m, o sklonu 2,0 % směrem 
do komunikace, konstrukční tl. 350 mm. Nový chodník bude i po pravé straně, ale pouze 
k prvnímu místu pro přecházení (u ulice Dlouhá). 
Podél druhé strany místní komunikace bude parkovací pruh, který bude složen ze 4 zálivů 
a bude obsahovat 10 parkovacích míst (z toho jedno stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace). Zálivy budou o šířce 2,0 m. Krajní parkovací stání jsou navržena pro jízdu 
vpřed v délce 7,75 m a vnitřní stání pro jízdu vpřed v délce 6,75 m. Bezbariérové parkovací 
strání bude o šířce 3,5 m a délce 7,0 m.  
Na komunikaci budou tři místa pro přecházení. První bude za napojením komunikace na ulici 
Dlouhá, bude o šířce 4,0 m a délce 5,5 m. Druhé bude naproti jižnímu schodišti k bytovým 
domům. Místo pro přecházení bude o šířce 4,0 m a délce 5,5 m a bude doplněno 
zpomalovacím prahem o délce 8,9 m se sklonem nájezdových ramp 1:15 a výškou prahu 
120 mm. Třetí místo pro přecházení bude u ulice Jihlavská v délce 6,3 m. 
Na komunikaci budou osazeny čtyři zpomalovací polštáře.  
Komunikace bude odvodněna pomocí vsakovacího příkopu, samostatný objekt PS 900D. 
Před vchodem do polyfunkčního objektu z ulice Dlouhá je navržen chodníkový přejezd pro 
vozidla IZS s možností příjezdu na úroveň 1.NP. V tomto místě je navržen obrubník s výškou 
nášlapu 120 mm se šikmou horní plochou ve sklonu větší nebo rovno 1:2,5 (40%). Chodníkový 
přejezd bude mít konstrukční tloušťku 420 mm a sklon 2,00 %. 
Zpevněná plocha mezi bytovými domy bude propojena s novou místní komunikací pomocí 
schodiště s 28 stupni o šířce 6,0 m. 
 
Plošné výměry nových zpevněných ploch: 
- SO 300A Zpevněné plochy – administrativy   1985 m2 
- SO 300B Zpevněné plochy – bytové domy B1, B2  700 m2 
- SO 300C Zpevněné plochy – bytové domy C1, C2  700 m2 
- SO 300DZpevněné plochy – veřejné    3080 m2 
 
 
Kanalizace: 
Prodloužení veřejného řadu splaškového kanalizačního řadu DN300 bude mít délku 341 m. 
Na stávající kanalizační řad DN1000 BET bude prodloužení řadu napojeno přes stávající revizní 
šachtu v pozemku parc. č. 2109/3, k.ú. Bohunice, poté překoná protlakem komunikaci Dlouhou 
a bude vedeno v nové místní komunikaci a bude ukončeno revizní šachtou DN1000 v pozemku 
parc. č. 1240/18, k.ú. Bohunice. Minimální krytí bude 1,0 m od terénu a chodníku a od vozovky 
min. 1,8 m. Při křížení sítí bude min. krytí 0,1 – 0,3 m v závislosti na druhu sítě. 
Na kanalizačním řadu budou osazeny další revizní šachty. 
Přípojky splaškové kanalizace DN200 budou napojeny na prodloužení splaškové kanalizace 
DN300 KA pomocí odbočky z hlavního řadu a ukončeny v revizních prefabrikovaných 
betonových šachtách DN1000 (jedna přípojka bude pro administrativu a druhá pro bytové 
domy). Přípojky jsou navrženy z kameninových hrdlových trub DN200. Přípojka splaškové 
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kanalizace pro administrativu bude v délce 9,0 m a v pozemku parc. č. 1197/5, k.ú. Bohunice. 
Přípojka pro bytové domy bude v délce 12,0 m a v pozemku parc. č. 1240/9, k.ú. Bohunice.  
Areálové rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy jako gravitační z plastových trub PVC 
DN200 v délce 302 m. Napojení na přípojky bude přes revizní šachtu DN1000. 
Prodloužení veřejného řadu dešťové kanalizace DN300 bude napojeno na stávající kanalizaci 
DN1000BET přes stávající revizní šachtu v pozemku parc. č. 2109/3, k.ú. Bohunice, 
poté překoná protlakem komunikaci Dlouhou a bude vedeno v nové místní komunikaci a bude 
ukončeno revizní šachtou DN1000 v pozemku parc. č. 1197/38, k.ú. Bohunice. Celková délka 
prodloužení veřejné dešťové kanalizace bude 344 m. Minimální krytí bude 1,0 m od terénu 
a chodníku a od vozovky min. 1,8 m. Při křížení sítí bude min. krytí 0,1 – 0,3 m v závislosti 
na druhou síť. Pod komunikací Dlouhá bude řad veden protlakem. 
Přípojky dešťové kanalizace DN200 budou napojeny na prodloužení dešťové kanalizace DN300 
KA pomocí odbočky z hlavního řadu a ukončeny v revizních prefabrikovaných betonových 
šachtách DN1000 (jedna přípojka bude pro administrativu a druhá pro bytové domy). Přípojky 
jsou navrženy z kameninových hrdlových trub DN200. Přípojka pro administrativu bude 
umístěna v pozemku parc. č. 1197/56 a 1197/57, k.ú. Bohunice. Přípojka pro bytové domy bude 
umístěna v pozemku parc. č. 1197/25, k.ú. Bohunice.  
Areálové rozvody dešťové kanalizace jsou navrženy jako gravitační z plastových trub PVC 
DN200-400 v délce 320 m. Napojení na přípojku dešťové kanalizace bude v revizní šachtě 
DN1000.  
 
Voda: 
Prodloužení veřejného řadu vodovodu DN150 bude napojeno na pozemku parc. č. 1383/11, 
k.ú. Bohunice, na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN150 LT vedený v ulici Kamenice. 
Napojení bude realizováno pomocí T-kusu. Prodloužení vodovodu bude vedeno protlakem 
v chráničce DN400 pod komunikací Jihlavská a pak v nové místní komunikaci. Řad bude 
ukončen podzemním hydrantem DN80 v pozemku parc. č. 1197/53, k.ú. Bohunice, který bude 
plnit funkci vzdušníku. Celková délka prodloužení veřejného vodovodu bude 328 m. Minimální 
krytí bude 1,5 m od terénu, vozovky nebo chodníku. Při křížení bude min. krytí 0,2 – 0,4 m 
v závislosti na druhu sítě.  
Přípojka vody bude pro administrativu a bytové domy oddělena. Přípojka pro administrativu 
bude mít délku 12,0 m a bude v pozemcích parc. č. 1197/5, 1197/38, 1240/17 a 1240/18, 
k.ú. Bohunice. Přípojka pro bytové domy bude mít délku 7,8 m a bude umístěna 2,0 m 
od koncového hydrantu v pozemku parc. č. 1197/53, k.ú. Bohunice. Na přípojce bude osazena 
vodovodní šachta s vnitřními rozměry 4400 x 1500 x 1800 mm. Vodovodní šachta bude 
osazena čtvercovým litinovým poklopem 600 x 600 mm. 
 
Nízké a vysoké napětí: 
IO 600D Prodloužení veřejné sítě VN 
Jedná se o vybudování nových kabelových přívodů VN 22 kV pro zásobování lokality 
elektrickou energii. Napojení nových kabelů VN 2x (3x 22 NA2XS2Y 1x240 mm2) na stávající 
kabely bude v pozemku parc. č. 1197/44, k.ú. Bohunice, poté povedou směrem na sever 
a překonají místní komunikaci, povedou podél nové místní komunikace a budou ukončeny 
při ulici Jihlavská v pozemku parc. č. 1240/17, k.ú. Bohunice. Kabely budou uloženy v zelených 
pásech, chodníku ve výkopu hloubky 1,2 m s krytím 1,0 m. Pod komunikacemi a vjezdy budou 
uloženy v chráničce průměru 160 mm.  
 
Přípojky VN (objekt IO 610A a IO 610B) 
Přípojka pro administrativu bude o délce 10,2 m na pozemcích parc. č. 1197/5, 1197/38, 
1240/17, 1240/18, k.ú. Bohunice, a bude ukončena v administrativní budově v trafostanici. 
Přípojka pro bytové domy bude o délce 9,8 m na pozemku parc. č. 1197/56, k.ú. Bohunice, 
a bude ukončena v trafostanici v podnoži celého komplexu. 
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IO 620D Přeložka veřejné sítě NN 
Jedná se o předložku stávajícího kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 1247/9, 
k.ú. Bohunice, v délce 5,3 m. 
 
IO 635D Přeložka veřejné sítě SLP-EON 
Stávající metalické vedení bude přeloženo do nové trasy na pozemcích parc. č. 1240/7 
a 1240/8, k.ú. Bohunice. Stávající skříň u křižovatky bude přesunuta na západní stranu fasády 
administrativní budovy. Délka přeložky bude 28 m.  
 
IO 640D Prodloužení veřejné sítě SLP Cetin 
Pro napojení novostavby je navrženo prodloužení optické sítě CETIN v délce 45 m v ulici 
Dlouhá na pozemcích parc. č. 1240/6, 1240/7, 1240/8, k.ú. Bohunice. 
Minimální krytí bude 0,4 (0,5) m od chodníku, 0,6 (1,0) m od terénu, od vozovky 
min. 0,9 (1,2) m. Při křížení sítí je min. krytí 0,1 – 0,8 m v závislosti na druhu sítě. Slaboproudé 
rozvody budou v místě přejezdu pro zásah vozidel IZS osazeny do chrániček HDPE průměr 
110 – 200 mm. 
 
IO 645D Prodloužení veřejné sítě SLP Dial Telecom 
Pro napojení novostavby je navrženo prodloužení optické sítě Dial Telecom v délce 55 m v ulici 
Dlouhá na pozemcích parc. č. 1240/6, 1240/7, 1240/8, k.ú. Bohunice. 
Slaboproudé rozvody budou v místě přejezdu pro zásah vozidel IZS mechanicky chráněné. 
Uložené do půlených trubek, které se obetonují. Ve stejné trase se přiloží volná trubka jako 
rezerva. 
 
IO 650A Přípojka SLP Cetin 
Přípojka bude pro administrativní budovu a bude napojena na prodloužení veřejné sítě SLP 
CETIN v pozemku parc. č. 1240/8, k.ú. Bohunice. Přípojka bude o délce 6,2 m. 
 
IO 655A Přípojka SLP Dial Telecom 
Přípojka bude pro administrativní budovu a bude napojena na prodloužení veřejné sítě 
Dial Telecom v pozemku parc. č. 1240/8, k.ú. Bohunice. Přípojka bude o délce 6,2 m  
 
IO 650B Přípojka SLP Cetin 
Přípojka bude pro bytové domy a bude napojena na prodloužení veřejné sítě SLP CETIN 
v pozemku parc. č. 1240/6, k.ú. Bohunice. Do podzemního objektu povede přes pozemek parc. 
č. 1240/8, k.ú. Bohunice, a bude o délce 3,6 m. 
 
IO 655B Přípojka SLP Dial Telecom 
Přípojka bude pro bytové domy a bude napojena na prodloužení veřejné sítě SLP Dial Telecom 
v pozemku parc. č. 1240/6, k.ú. Bohunice. Do podzemního objektu povede přes pozemek 
parc. č. 1240/8, k.ú. Bohunice, a bude o délce 3,8 m. 
 
IO 660D Přeložka SLP Cetin 
Stávající metalické rozvody jižně od křižovatky Jihlavská a Dlouhá směrem na jih budou 
přeloženy do nové trasy na pozemcích parc. č. 1197/19, 1197/20, 1197/22, 1197/43, 1197/114, 
1197/115, 1240/6, 1240/8, k.ú. Bohunice, z důvodu možné kolize s navrhovanými stromy. Délka 
přeložky bude 160 m.  
 
IO 665D Přeložka SSZ 
Stávající skříň u bývalého strážního objektu na pozemku parc. č. 1240/2, k.ú. Bohunice, bude 
přeložena do pozemku parc. č. 1247/9, k.ú. Bohunice. Délka přeložky bude 14 m. Minimální 
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krytí bude 0,35 m od chodníku nebo terénu, od vozovky min. 1,0 m. Při křížení bude min. krytí 
0,05 - 0,4 m v závislosti na druhu sítě. 
V souběhu s přívodním napájecím kabelem SSZ bude v rámci výkopových prací na pozemcích 
parc. č. 1240/14, 1240/13, 1240/4, 1240/5, 1240/12, 1240/11, 1240/10, 1240/9, 1240/8, 1240/7, 
k.ú. Bohunice, připoložena kabelová chránička průměru 110 mm. 
 
IO 670D Přeložka veřejného osvětlení 
V rámci objektu dojde k výměně celého kabelové pole mezi stožáry S-0375-072 a S-0375-074 
v pozemcích parc. č. 1247/116, 1247/20, 12147/112, 1247/3, k.ú. Bohunice, na ulici Jihlavská. 
Délka přeložky bude 29 m. Na přeložce bude osazena nová pilířová rozpojovací skříň RF 5:3, 
pro napojení navazující objektu IO 680D – prodloužení veřejného osvětlení. Ve stávajících 
vjezdu bude kabel uložen ve stávající chráničce. Na stávající stožáry veřejného osvětlení budou 
osazeny nové svorkovnice SR482CU. Celková délka přeložky sítě je 91 m.  
Dále bude na ulici Dlouhá vyměněna dvě kabelová pole mezi stožáry S-1496-046 a S-1496-042 
v pozemcích parc. č. 1197/115, 1231/64, k.ú. Bohunice. V blízkosti stožáru S-1496-042 bude 
osazena nová pilířová rozpojovací skříň RF 5:3 v pozemku parc. č. 1197/20, pro napojení 
navazujícího objektu IO 680D – prodloužení veřejného osvětlení. 
Kabely budou uloženy ve volném terénu s krytím 0,7 m v kabelové rýze hloubky 0,8 m. V místě 
pod chodníkem budou kabely uloženy s krytím min. 0,5 m v kabelové rýze hloubky 0,6 m 
na upraveném pískové loži. V místě přechodu komunikace budou kabely osazeny v chráničce 
průměru 110/94 mm s krytím 1 m. Kabely CYKY 4x16 budou navíc v celé délce trasy v zemi 
uloženy v plastové chráničce průměru 63/52 mm. Spolu s kabelem bude do výkopu umístěn 
zemnící drát FeZn 10 mm.  
 
IO 680D Prodloužení veřejného osvětlení 
Objekt řeší osvětlení nové místní komunikace a chodníků v rámci stavby polyfunkčního objektu. 
Bude osazeno 9 silničních stožárů výšky 8 m. Na stožárech budou pomocí obloukových 
výložníků délky 1 m umístěna nová svítidla LED s příkonem 20 W a teplotou chromatičnosti 
3000K. Nová svítidla budou osazena sedmipinovou paticí NEMÁ a komunikační modulem. 
Stožáry budou propojeny novými kabely typy CYKY 4x16, které budou vyvedeny z nových 
pilířových rozpojovacích skříní typu 5:3. Celková délka prodloužení sítě bude 283 m.  
Kabely budou uloženy ve volném terénu s krytím 0,7 m v kabelové rýze hloubky 0,8 m. V místě 
pod chodníkem budou kabely uloženy s krytím min. 0,5 m v kabelové rýze hloubky 0,6 m 
na upraveném pískové loži. V místě přechodu komunikace budou kabely osazeny v chráničce 
průměru 110/94 mm s krytím 1,0 m. Kabely CYKY 4x16 budou navíc v celé délce trasy v zemi 
uloženy v plastové chráničce průměru 63/52 mm. Spolu s kabelem bude do výkopu umístěn 
zemnící drát FeZn 10 mm.  
 
Rozvody místního areálového osvětlení (MO 690A, MO 690B, MO 690C) 
Objekt areálového osvětlení obsahuje svítidla na fasádě, osvětlující vstupy do objektů 
a osvětlení náměstí. Celková délka kabelové vedení CYKY bude 500 m. 
Stožáry venkovního osvětlení budou (všechny stožáry budou mít LED zdroje): 
- na platu:15 ks výšky 1 - 3 m, 
- u chodníků: 15 ks výšky 4 – 5 m, 
- na komunikaci: 6 ks výšky 8 m. 
 
Plyn: 
IO 700D Prodloužení veřejného řadu plynovodu 
Pro napojení areálu bude vybudován nový plynovod PE DN 90. Plynovod bude na stávající síť 
PE DN 315 napojen v pozemku parc. č. 1197/60, k.ú. Bohunice, pomocí vsazení 
rovnoramenného T-kusu s osazením trasového šoupěte DN80 a ukončen bude v pozemku 
parc. č. 1197/35, k.ú. Bohunice. Minimální krytí bude 0,8 m od terénu a chodníku, od vozovky 
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min. 1,0 m. Při křížení sítí bude min. krytí 0,1 – 0,7 m v závislosti na druhu sítě. Celková délka 
prodloužení bude 186 m.  
 
IO 710A Přípojka plynovodu – administrativa 
Přípojka plynovodu pro administrativní budovu PE DN63 bude o délce 3,5 m a bude 
v pozemcích parc. č. 1240/18, 1240/17, k.ú. Bohunice. Přípojka bude ukončena ve skříni 
hlavního uzávěru plynu HUP-KK DN 50. 
 
IO 710B Přípojka plynovodu - bytové domy 
Přípojka plynovodu pro bytové domy PE DN63 bude o délce 3,5 m a bude v pozemku parc. 
č. 1197/53, k.ú. Bohunice. Přípojka bude ukončena ve skříni hlavního uzávěru plynu HUP-KK 
DN 40.  
 
Ostatní inženýrské objekty: 
IO 800 Přesun zastávky MHD 
Podél ulice Dlouhá dojde k posunu autobusové zastávky „Uzbecká“ směrem na sever. Zastávka 
bude umístěna na jízdním pruhu v délce nástupní hrany 18,0 m. Na nástupní hraně jsou 
navrženy bezbariérové zastávkové obrubníky s výškou nástupní hrany 160 mm.  
 
Provozní soubory: 
PS 900D Vsakovací příkop 
Vsakovací příkop slouží k odvodnění nové místní komunikace. Příkop bude podél vnější hrany 
nové komunikace po celé délce ve 4 samostatných částech, které od sebe budou odděleny po 
10 metrech. Celková délka bude 190 m a šířka 0,6 m. Na začátku a na konci každé části bude 
osazena revizní šachta. 
 
Akumulační (PS 910A, PS 910B, PS 910C) a retenční nádrže (PS 920A, PS 920B, PS 920C) 
Dešťové vody budou ze všech zpevněných ploch objektu a střech odváděny dešťovou 
kanalizací do tří podzemních akumulačních jímek. Před jímkou budou osazeny filtrace. Z jímek 
bude proveden bezpečnostní gravitační přepad do retenční nádrže se vsakem s dalším řízeným 
napojení do veřejné dešťové kanalizace. 
Přečištěné dešťové vody budou primárně využívány pro zavlažovací systém bytových teras, 
atria, intenzivních zelených střech a zeleně v bezprostředním blízkosti polyfunkčního objektu. 
Retenční nádrž pro administrativní budovu bude o rozměrech 7,2 x 12 x 1,56 m. Za nádrží bude 
osazena revizní šachta s regulátorem odtoku (regulovaný odtok 4,9 l/s). Retenční nádrž 
pro bytové domy bude o velikosti 4,8 x 12 x 1,56 m. Za nádrží bude osazena revizní šachta 
s regulátorem odtoku (regulovaný odtok 4,2 l/s). 
Akumulační nádrže budou o vnitřním rozměru 9 x 4 x 2 m s tloušťkou stěn 200 mm. Užitný 
objem bude 49 m3 a celkový objem 65 m3. Nádrže budou osazeny na podkladní desce 
tl. 250 mm.  
 
PS 930A Odlučovač tuků  
Odlučovač bude umístěný v pozemcích parc. č. 1240/16 a 1240/17, k.ú. Bohunice, 
v zásobovacím dvoře. Odlučovač bude mít dvě nádrže o vnitřním průměru 1760 a 2680 mm 
s výškou 1340 mm. Dno bude ve výšce 266,26 m n. m.  
 
 

II. Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů,  

Povoluje kácení dřevin - 53 stromů a 14 zapojených porostů dřevin o celkové 
výměře 5705 m2 na pozemcích mezi ul. Jihlavská a Dlouhá v k.ú. Bohunice: 
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strom č. 1 – Prunus avium na pozemku p.č. 1197/24 
strom č. 2 – Juglans regia na pozemku p.č. 1197/24 

strom č. 3 – Acer negundo na pozemku 1197/5 

strom č. 4 – Juglans regia na pozemku 1197/22 

strom č. 5 – Prunus avium na pozemku p.č. 1197/23 

strom č. 6 – Prunus avium na pozemku p.č. 1197/27 

strom č. 7 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/5 

strom č. 8 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/26 

strom č. 9 – Juglans regia na pozemku p.č. 1197/27 

strom č. 10 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/27 

strom č. 11 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/28 

strom č. 12 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/28 

strom č. 13 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/28 

strom č. 14 – Juglans regia na pozemku p.č. 1197/30 

strom č. 15 - Prunus avium na pozemku p.č. 1197/5 

strom č. 16 – Populus nigra na pozemku p.č. 1197/57 

strom č. 17 – Populus nigra na pozemku p.č. 1197/57 

strom č. 18 – Populus nigra na pozemku p.č. 1197/54 

strom č. 19 – Populus nigra na pozemku p.č. 1197/51 

strom č. 20 – Populus nigra na pozemku p.č. 1197/47 

strom č. 21 – Malus domestica na pozemku p.č. 1240/17 

strom č. 22 – Betula pendula na pozemku p.č. 1240/5 

strom č. 23 – Betula pendula na pozemku p.č. 1240/5 

strom č. 24 – Betula pendula na pozemku p.č. 1240/12 

strom č. 25 – Quercus robur na pozemku p.č. 1240/11 

strom č. 26 – Quercus robur na pozemku p.č. 1240/11 

strom č. 27 – Quercus robur na pozemku p.č. 1240/11 

strom č. 28 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/10 

strom č. 29 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/10 

strom č. 30 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/10 

strom č. 31 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/10 

strom č. 32 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/9 

strom č. 33 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/9 

strom č. 34 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/9 

strom č. 35 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/10 

strom č. 36 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 37 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 38 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 39 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 40 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 41 – Pinus nigra na pozemku p.č. 1240/8 

strom č. 42 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/8 



Č.j. BBOH/06177/21/SÚ  str. 12 

 

strom č. 43 – Prunus avium na pozemku p.č. 1197/5 

strom č. 44 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/12 

strom č. 45 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/13 

strom č. 46 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/13 

strom č. 47 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/13 

strom č. 48 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/13 

strom č. 49 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/13 

strom č. 50 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/15 

strom č. 51 – Tilia cordata na pozemku p.č. 1240/15 

strom č. 52 - Betula pendula (dvojkmen o průměru 30 cm a 40 cm) na pozemku p.č. 
2109/3 

strom č. 53 - Aesculus hippocastanum (průměr kmene 18 cm) na pozemku p.č. 2109/3 

porost A – 3340 m2 (Rosa canina, Ligustrum vulgare, Acer platanoides, Cornus 
sanguinea, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Juglans regia, 
Lonicera tatarica, Prunus avium, Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris) na pozemcích 
p.č. 1197/5, 1197/22, 1197/24, 1197/25, 1197/26, 1197/27, 1197/28, 1197/29, 1197/17, 
1197/30, 1197/31, 1197/35, 1197/36, 1197/37, 1240/17, 1197/38, 1197/40, 1197/51, 
1197/52, 1197/54, 1197/55, 1197/56, 1197/57 

porost B – 39 m2 (Cornus sanguinea, Cotoneaster dielsianus, Ligustrum vulgare, Lonicera 
tatarica, Prunus avium, Rosa canina) na pozemcích p.č. 1197/54, 1197/53 

porost C – 48 m2 (Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Lonicera 
tatarica, Prunus avium, Pyracantha coccinea, Rosa canina) na pozemcích p.č. 1197/54, 
1197/55 

porost D – 58 m2 (Acer platanoides, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus mahaleb, Pyracantha coccinea, 
Rosa canina) na pozemku p.č. 1197/54 

porost E - 186 m2 (Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Juglans regia, Lonicera tatarica, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus 
cerasifera, Pyracantha coccinea, Rosa canina, Tilia cordata) na pozemcích p.č. 1197/55, 
1197/56 

porost F - 90 m2 (Rosa canina, Cornus sanguinea Acer platanoides, Crataegus 
monogyna, Juglans regia, Prunus avium, Prunus cerasifera, Pyracantha coccinea, Rosa 
canina, Tilia cordata) na pozemcích p.č. 1197/55, 1197/56 

porost G - 45 m2 (Rosa canina, Cornus sanguinea Acer platanoides, Crataegus 
monogyna, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Malus sp., Prunus avium, Pyracantha 
coccinea, Rhamnus cathartica, Rosa canina) na pozemcích p.č. 1197/54, 1197/55 

porost H – 103 m2 (Rosa canina, Cornus sanguinea, Acer platanoides, Acer tataricum, 
Crataegus monogyna, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, Malus sp., 
Physocarpus opulifolius, Prunus avium, Prunus cerasifera, Pyracantha coccinea, Syringa 
vulgaris, Tilia cordata) na pozemcích p.č. 1197/54, 1197/55, 1197/56 

porost I – 77 m2 (Acer campestre, Acer platanoides, Acer tataricum, Amorpha fruticosa, 
Cornus stolonifera, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus cerasifera, Rosa canina) na 
pozemcích p.č. 1197/51, 1197/52, 1197/53 

porost J – 314 m2 (Acer negundo, Prunus cerasifera, Acer campestre, Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Juglans 
regia, Ligustrum vulgare, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasifera, Rosa 
canina, Rubus sp., Sambucus nigra) na pozemcích p.č. 1197/5, 1197/44, 1197/45 

porost K – 50 m2 (Malus sp., Juglans regia, Acer campestre, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Acer tataricum, Cornus sanguinea, Juglans regia, Ligustrum vulgare, 
Prunus cerasifera, Rosa canina) na pozemcích p.č. 1197/5, 1197/43 
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porost L – 27 m2 (Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, 
Cornus sanguinea, Cornus stolonifera, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Prunus 
avium, Rosa canina) na pozemcích p.č. 1197/47, 1197/48 

porost M – 1283 m2 (Pinus nigra, Acer platanoides, Acer tataricum, Cotoneaster dammeri 
‘Skogholm‘, Caragana arborescens, Cornus sanquinea, Euonymus europaeus, Juglans 
regia, Juniperus x media, Ligustrum vulgare, Malus sp., Prunus avium Prunus cerasifera, 
Rosa canina, Symphoricarpos albus, Tilia cordata) na pozemcích p.č. 1240/4, 1240/5, 
1240/6, 1240/7, 1240/8, 1240/9, 1240/10, 1240/11, 1240/12, 1240/13, 1240/14 

porost N – 45 m2 (Ligustrum vulgare, Juglans regia, Pyracantha coccinea, Rosa canina) 
na pozemcích p.č. 1240/15, 1240/16. 

a 

ukládá provedení přiměřené náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

A) na pozemky p.č. 1197/5, 1197/22, 1197/25, 1197/27, 1197/49, 1197/50, 1197/51, 
1197/52, 1197/53, 1197/54, 1197/55, 1197/56, 1240/3, 1240/6, 1240/7, 1240/8, 
1240/9, 1240/10, 1240/11, 1240/13, 1240/14, 1240/16, 1240/17, 1240/22 mezi 
ul. Jihlavská a Dlouhá v k.ú. Bohunice ve vlastnictví společnosti Firesta-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628 v rozsahu 
59 vzrostlých listnatých stromů o obvodu kmene 16-18 cm (s balem, kotveny 
3 kůly) a 850 ks keřů (vel. balu 1 l): 

2 ks Paulownia tomentosa, 12 ks Aesculus x carnea ‘Briotii‘, 12 ks Tilia platyphyllos 
‘Örebro‘, 8 ks Quercus robur ‘Fastigiata Koster‘, 10 ks Acer campestre ‘Elsrijk‘, 
8 ks Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera‘,7 ks Prunus serrulata ‘Kanzan‘ 

150 ks Berberis thunbergii, 200 ks Potentilla fruticosa, 100 ks Forsythia x intermedia, 
100 ks Weigela florida, 150 ks Spiraea japonica, 150 ks Cotoneaster dammeri 
‘Skogholm‘, 

B) na pozemky v k.ú. Bohunice ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské 
náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ 44992785 v rozsahu 4 ks vzrostlých listnatých 
stromů (druh Quercus nebo Tilia) o obvodu kmene 16-18 cm (s balem, kotveny 
3 kůly) 

v termínu do kolaudace výše uvedené stavby včetně následné péče o vysazené 
dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby. 

 
Podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou situací stavby v měřítku 1:250, která obsahuje 
současný stav území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaného záměru, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje 
Magistrátu města Brna č.j. MMB/0266187/2021/Kva ze dne 16.6.2021: 
Záměr nazvaný „Polyfunkční objekt Bohunice, ul. Jihlavská – Dlouhá“, dotčené pozemky 
parc. č. 1231/65, 2140/7, 1247/16, 1240/6, 1240/8, 1340/9, 1240/10, 1240/11, 1240/12, 
1240/5, 1240/4, 1240/13, 1240/14, 1240/21, 1240/2, 1240/3, 1240/22, 1240/15, 1240/16, 
1240/17, 1240/18, 1240/19, 1197/38, 1197/40, 1197/5, 1197/20, 1197/22, 1197/23, 
1197/24, 1197/25, 1197/26, 1197/27, 1197/28, 1197/29, 1197/17, 1197/30, 1197/31, 
1197/35, 1197/36, 1197/37, 1197/43, 1197/44, 1197/45, 1197/46, 1197/47, 1197/48, 
1197/49, 1197/51, 1197/52, 1197/53, 1197/54, 1197/55, 1197/57, 1197/19, 1197/50, 
1197/56, 1197/21, 1231/64, k.ú. Bohunice, obec Brno, bude umístěn v souladu s částí 
předložené dokumentace pro území rozhodnutí, zpracované Ing. arch. Davidem Kudlou 
k datu 6/2020, ověřených výkresů, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska. 
Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány 
OÚPR MMB musí být znovu předloženy k posouzení. 
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3. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Oboru územního plánování 
a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“) č.j. MMB/0495160/2020/Med 
ze dne 10.2.2021: 
MMB Odbor dopravy 
Pro realizaci stavebních prací spojených se zásahem do předmětné komunikace je 
stavebník povinen požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace 
u příslušného silničního správního úřadu nejpozději 30 dnů předem. 
Stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací ve městě 
Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu města Brna. 
Technologické a realizační podmínky pro vstup do komunikace a trasy staveništní dopravy 
stanoví správce komunikace – Brněnské komunikace a.s. 
Součástí stavby musí být i odpovídající opatření proti nadměrnému hluku z dopravy, 
která bude hradit investor stavby; dodatečné požadavky na protihluková opatření nebude 
řešit vlastník dopravní infrastruktury. 
Připojení k silnici III/15270 ul. Dlouhá a úprava připojení k silnici II/602 v ul. Jihlavská bude 
umístěno a realizováno podle schválené projektové dokumentace. 
Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním připojení nesmí být způsobena škoda 
na komunikacích, ke kterým se připojení realizuje nebo upravuje a nesmí být znečišťován 
povrch těchto komunikací. 
Připojení, respektive úprava připojení bude řešeno v obou případech stykovými 
křižovatkami. 
Povrchy připojení budou zpevněné a bezprašné, s vyřešenými odtokovými poměry 
povrchových vod a zajištěnými rozhledovými poměry. 
Do rozhledových polí nesmí být vysazována vegetace ani umisťovány jiné překážky, které 
by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry. 
Způsob napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno dle podmínek vydaných 
vlastníkem (správcem) komunikace. 
Vlastník připojení bude zajišťovat jejich řádnou údržbu. 
Komunikační připojení (a úprava připojení) budou provedeny jako stykové křižovatky 
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k ČSN 73 6102 a ČSN 6110. 
MMB Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 
Vodoprávní úřad 
Objekty IO 400D, IO 430D, IO 500D, PS 910A, PS 910B, PS 910C, PS 320A, PS 920B, PS 
920C, PS 930A, PS 940A a PS 940B jsou vodními díly a podléhají povolení dle ust. § 15 
vodního zákona. Věcně a místně příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší 
vodoprávní úřad.  
Současně stavba PS 910A, PS 910B, PS 910C, PS 920A, PS 920B a PS 920 C vyžaduje 
povolení k nakládání s vodami. 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru dopravy Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje č.j. JMK_162872/2020 ze dne 1.12.2020: 
- V navazujícím řízení bude zákaz levých odbočení v místě připojení nové místní 

komunikace (dále jen MK) na silnici II/602 doplněn také fyzickým zabezpečením. 
- V navazujícím řízení bude v připojení MK na silnici II/602 zabezpečen soulad fyzického 

řešení a vlečných křivek vozidel, které křižovatku projedou bez závleku do sousedního 
jízdního pruhu. 

- V navazujícím řízení bude prověřena účelnost zákazu levých odbočení na silnici 
III/15270, a pokud nebudou shledány věcné důvody, bude silnice III/15270 upravena 
v rámci záměru minimálně pro levé odbočení ze silnice III/15270 na novou areálovou 
MK. 

- Vyvolaná dopravně inženýrská, stavební či další opatření na silnicích II. a III. třídy zajistí 
stavebník předmětného záměru. 
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- Podrobnosti stavebního řešení úprav silnic II/602 a III/15270 včetně řešení 
majetkoprávních vztahů bude projednáno a odsouhlaseno s majetkovým správcem silnic 
II. a III. třídy na území JMK, tj. Správou a údržbou silnic JMK p.o.k. (dále jen SÚS JMK). 

- Dokumentace částí stavby řešící úpravy silnic II/602 a III/15270 předložená k žádosti 
o vydání územního rozhodnutí bude potvrzena autorizovaným inženýrem pro dopravní 
stavby. 

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Oddělení státní správy vodního 
hospodářství Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB 
č.j. MMB/0313549/2020 ze dne 8.9.2020: 
- Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových 

nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými 
látkami, či k úniku závadných látek do kanalizace. 

- Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších 
předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným 
vodoprávním úřadem. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 136489/2020 ze dne 1.10.2020: 
- Předmětný spalovací motor bude umístěn jako záložní zdroj energie ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb. – provozní hodiny tohoto zdroje nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno 
jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let, a rovněž nepřekročí 300 hodin 
v kalendářním roce. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Referátu ochrany ovzduší Odbor 
životního prostředí č.j. MMB/0271755/2020/MIDA ze dne 1.7.2020 
- Případné změny ve způsobu vytápění či v technických parametrech náhradních zdrojů 

elektrické energie (dieselagregátů) budou předloženy ke schválení na OŽP MMB 
nejpozději v dalším stupni projektové dokumentace. 

- Do dalšího stupně projektové dokumentace budou zapracována navrhovaná technická 
a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných 
ploch, očista komunikací, organizační opatření atd.). 

- Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III 
a vyšší. 

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí 
Odboru životního prostředí MMB č.j. MMB/0264517/2020/JN ze dne 5.8.2020: 
z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně 
Orgán ochrany přírody doporučuje, aby kácení dřevin bylo provedeno v době vegetačního 
klidu, tj. od 1.11. do 31.3. běžného roku. Tím bude také zajištěna ochrana ptáků dle zákona 
č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně 
přírody“), neboť dle § 5a tohoto zákona nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému 
poškozování, ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků 
a úmyslnému usrmcování nebo odchytu volně žijících ptáků. 
V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. od 1.4. do 31.8. běžného roku) by bylo 
nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. 
V případě zjištění jejich výskytu je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění. 
OŽP MMB upozorňuje na skutečnost, že je nutné z důvodu ochrany ptáků využít taková 
opatření, která zabrání zraňování a úhynu ptáků při nárazech do skleněných ploch 
(prosklená fasáda). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně o ochraně přírody 
v ustanovení § 5a odst. 1. Účinná opatření jsou uvedena na www.ochranaptaku.cz. 
Z důvodu ochrany volně žijících ptáků OŽP MMB doporučuje konzultovat záměr 
s odborným ornitologem, např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), který 
navrhne vhodná opatření, aby bylo vyloučeno porušení § 5a zákona o ochraně přírody. 
Návrh opatření bude předložen OŽP MMB (pozn.: samostatně umístěné siluety dravců 
nelze považovat za účinné opatření). 
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OŽP MMB požaduje dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů 
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Projekt sadových úprav stavby zpracovaný autorizovaným zahradním, architektem 
předložte k vyjádření v dalším stupni PD. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Oddělení odpadového hospodářství 
a hydrogeologie Odbor životního prostředí č.j. MMB/0500626/2018/Rezh 
ze dne 11.12.2018: 
- Do projektové dokumentace pro stavební řízení v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, bude zpracovaná 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 vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 

• uvést předpokládaná maximální produkovaná množství jednotlivých druhů odpadů 
vzniklých v rámci stavby v tunách, 

• u jednotlivých druhů odpadů uvést plánované koncové nakládání s nimi, 
to znamená, zda budou předány do zařízení k materiálovému využívání odpadů –
např. k využívání odpadů formou recyklace nebo do zařízení k využívání odpadů 
na povrchu terénu (např. zeminy); do zařízení k energetickému využívání odpadů 
(spalitelné odpady); případně do zařízení k odstraňování odpadů – skládka; 
kombinované nakládání dle vlastností odpadů 

• v projektové dokumentaci musí být uvedeno, že s odpady bude nakládáno 
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění dále jen „zákon o odpadech“) a že veškeré vzniklé odpady budou 
předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití 
nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

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

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

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru investičního MMB č.j. MMB/0264520/2020 
ze dne 16.7.2020: 
- Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 8/2009. 
- Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimní období, 

tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. 
- Realizací stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních ploch (které jsou 

v ochranné lhůtě). 
- Stavba bude koordinovaná s dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu. 
- Bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- Dokumentace pro povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb bude předložena OI MB k vydání stanoviska před zahájením 
řízení. 

- Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství 
pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky č. 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením 
užívání veřejného prostranství. 

- Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření 
skutečného provedení stavby. 
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11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části 
města Brna č.j. BBOH/04466/20/TS ze dne 14.9.2020: 
- Veškeré ostatní dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště musí být v průběhu 

stavebních prací chráněny před poškozením v souladu s ČSN 83 9061 a dle podmínek 
jejich vlastníka nebo správce. 

- Veškeré plochy dotčené stavbou musí být obnoveny dle podmínek jejich vlastníka 
nebo správce. 

- Dotčené plochy veřejného prostranství ve správě městské části budou uvedeny 
do řádného stavu a předány na OTS se záruční lhůtou. Podrobnější realizační podmínky 
budou obsaženy ve vyjádření ke stavebnímu povolení. 

- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření. 
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 36746/2020/BM/HOK 
ze dne 13.10.2020: 
- V dalším stupni řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. bude předložena projektová 

dokumentace obsahující precizované vyhodnocení hlukové zátěže prokazující, 
že provozem všech zdrojů hluku navržené stavby (na základě konkrétně navržených 
zdrojů hluku – vzduchotechnika, chlazení, garáže, výtah apod., včetně jejich situování 
a jejich maximálních akustických výkonů) bude v nejexponovanějších stávajících 
chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru 
a navrhovaných chráněných vnitřních prostorech stavby zajištěn reálný předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011, 
o ochraně zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „NV č. 272/2011 Sb.“), pro chráněné venkovní prostory staveb, pro chráněný 
venkovní prostor a pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro denní dobu i noční dobu. 

- V další stupni řízení dle zákona č.  183/2006 Sb. bude předložena projektová 
dokumentace obsahující doklad, že stavba je navržena v souladu s požadavky 
ČSN 73 0532 „Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky“ (konkrétní skladba konstrukcí, stropů a stěn 
stavby) tak, že provozem všech zdrojů hluku v předmětné stavbě bude 
v nejexponovanějších chráněných prostorech stavby zajištěn reálný předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených NV č. 272/2011 SB., pro chráněné 
vnitřní prostory staveb a pro denní dobu i noční dobu. 

13. Dále budou dodrženy podmínky: 
- vyjádření Brněnských komunikací č.j. BKOM/25157/2020 ze dne 9.11.2020 
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pod zn. 11763/2020/HrMi 

ze dne 12.10.2020 
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizace, a.s. pod zn. 722/017519/2020/MKl 

ze dne 12.8.2020 
- vyjádření EG.D, a.s. pod zn. T6779-27038825 ze dne 29.6.2021 
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002314293 ze dne 16.2.2021 
- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. pod zn. UPTS/OS/279954/2021 

ze dne 13.7.2021 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E25494/20 ze de 27.7.2020 a č.j. E33154/21 

ze dne 24.6.2021 
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 767382/20 ze dne 24.9.2020 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 200629-1332186439 ze dne 7.7.2020 
- vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost pod zn. TSB/07887/2020 

ze dne 16.7.2020 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 210630-1419311173 ze dne 15.7.2021 
- vyjádření Dial Telecom, a.s. pod zn. BM806524 ze dne 20.7.2020 a pod zn. BM919213 

ze dne 25.6.2021  
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- vyjádření Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity č.j. MU-
IS/139453/2020/1218411/ÚVT-4/4174 ze dne 25.8.2020 

14. Odpady ze stavby budou tříděny a likvidovány. 
15. Žadatel zajistí vytyčení všech známých sítí technické infrastruktury v území dotčeném 

stavbou dle podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků či správců těchto sítí. 
16. Při stavbě nedojde ke znečistění veřejných prostranství. V případně znečištění veřejného 

prostranství je stavebník (investor) povinen neprodleně toto znečistění na vlastní náklady 
odstranit. 

17. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou neprodleně po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu včetně kvalitního obnovení zpevněných ploch či zatravnění. 

18. Žadatel je povinen po dokončení částí stavby, které nepodléhají dalším povolení 
(rozvody inženýrských sítí, přípojky, … ) požádat zdejší stavební úřad o vydání 
kolaudačního souhlasu na tyto části stavby. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č.p. 388/68, Trnitá, 602 00  Brno 2 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.  
 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 
potřebnými pro její řádné posouzení, stavební úřad dne 5.3.2021 vyzval žadatele k doplnění 
žádosti a usnesením řízení přerušil do 30.6.2021. Dne 28.6.2021 a dne 16.7.2021 žadatel 
žádost doplnil. 
Součástí doplnění byla i změna projektové dokumentace, spočívající v drobných změnách 
navrhovaných hmot a zpevněných ploch.  

 
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního 
zákona, tak že za účastníky považuje: 

• ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel 
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č.p. 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 2, 

zast. DKarchitekti, s.r.o. Křenová č.p. 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 2 

• ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn 

- Statutární město Brno, Primátorka města Brna, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-
město, 602 00 Brno 2 

• ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00  Brno 2, 
zast. Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, Brno-město, 
602 00 Brno 2 

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město,602 00  Brno 2, 
zast. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 
601 67  Brno 2 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2 

- Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 4 
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- Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, Brno-město, 602 00  Brno 2 
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha  
- EG.D, a.s. 
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, zast. GridServices, 

s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
- SMART Comp. a.s.,Kubíčkova č.p. 1115/8, Bystrc, 635 00  Brno 35 
- Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00  Brno 3 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí č.p. 449/5, Brno-střed, Veveří, 601 82  Brno 2 
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Brno-střed, Štýřice, 639 00  

Brno 39 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00  Brno 3 
- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 

155 00 Praha 515 
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město,602 00  Brno 2, 

zast. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 
Brno-město,602 00  Brno 2 

• ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územním rozhodnutí přímo dotčeno 

- osoby s vlastnickými právy k sousedním pozemkům parc. č. 1197/32, 1197/39, 1197/41, 
1197/42, 1197/58, 1197/59, 1197/61, 1197/62, 1197/114, 1197/117, 1231/8, 1231/60, 
1231/61, 1231/62, 1231/63, 1231/97, 1247/7, 1247/20, 1247/61, 1247/97, 1247/99, 
1247/100, 1247/101, 1247/102, 1247/103, 1247/104, 1247/105, 1247/108, 1247/110,  
1247/115, 1247/116, 1247/117, 1247/118, 1247/119, 1247/120, 1247/121, 1247/124, 
1247/132, 1247/133, 1247/136, 1247/137, 1247/142, 1247/143, 1247/144, 1260/17, 
1260/18, 1260/19, 1260/37, 1260/144, 1260/148, 1260/149, 1260/150, 1260/172, 
1383/2, 1849, 1850, 1851, 2038/10, 2038/13, 2057/1, 2058/1, 2058/2, 2058/5, 2058/6,  
2058/7, 2059, 2061, 2062, 2109/1, 2111/1, 2114/1, 2114/2, 2114/3, k.ú. Bohunice, Brno, 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. 565 
(Uzbecká 28), č.p. 566 (Uzbecká 26), č.p. 567 (Uzbecká 24), č.p. 656 (Jihlavská 2), 
č.p. 703 (Jihlavská 4), č.p. 719 (Jihlavská 7), k.ú. Bohunice, Brno 

 

Stavební úřad přípisem č.j. BBOH/04182/21/SÚ ze dne 5.8.2021 oznámil zahájení územního 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 14.9.2021. 

 
Uvedeného dne proběhlo ústní jednání na místě stavby a byl z něho sepsán protokol. K datu 
ústního jednání nebyly uplatněny žádné námitky účastníků ani stanoviska dotčených orgánů. 
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
byla stanovena lhůta 7 dní k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, která začala běžet den 
následující po ústním jednání. Ani po uběhnutí této lhůty nebyla podána žádná vyjádření 
k podkladům řízení. 

 
Jelikož je v tomto řízení více než 30 účastníků, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení dle § 114 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád), proto stavební úřad doručuje toto rozhodnutí i další listiny v řízení účastníkům 
řízení v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, 
tz. vyvěšením na úřední desce úřadu. Toto se netýká účastníků uvedených v § 27 odst. 1 
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správního řádu – účastnící dle § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, 
jimž se doručuje jednotlivě. 

 
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost DKarchitekti s.r.o. – autorizovaný architekt Ing. 
arch. David Kudla (ČKA 03 686), autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb Ing. 
Zdeněk Čejka (ČKAIT 1001022), autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, 
specializace zdravotní technika Ing. Ladislav Pilar (ČKAIT 1004082), autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby Ing. David Friedel (ČKAIT 0013950). 

 

Předložené podklady: 
- plná moc 
- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku č. 12201 ze dne 8.11.2012 od Dr. Jiřího 

Valáška 
- Zpráva o IG průzkumu ze dne 30.11.2012 od Ing. Dana Baluna 
- HG průzkum pro zasakování dešťových vod ze dne 29.5.2020 od Ing. Dana Baluna 
- Světelně technický posudek ze září 2020 od Ing. Pavla Kucha 
- Rozptylová studie (plynové kotelny) z července 2020 od Ing. Pavla Cetla 
- Hluková studie H2020/046 ze dne 15.9.2020 od Pavla Sedláka společnost ENVING s.r.o. 
- Energetický posudek ze dne 31.8.2020 od Ing. Aleše Nováka 
- Znalecký posudek č. 1436 – 62/2020 O inventarizaci, dendrologickém posouzení a ocenění 

dřevin k odstranění a o návrhu kompenzačních opatření vzhledem k výstavbě projektu 
„Polyfunkční objekt Bohunice“ ze dne 29.6.2020 od Ing. Jana Sebery, Ph.D. 

- Znalecký posudek č. 1456 – 82/2020 O dendrologickém posouzení a ocenění dřevin 
určených k odstranění vzhledem ke stavbě protlaku pro prodloužení kanalizace v rámci 
výstavby projektu „Polyfunkční objekt Bohunice“ ze dne 28.8.2020 od Ing. Jana Sebery, 
Ph.D. 

- Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční objekt Bohunice“ 
č. 5621172567 mezi Statutárním městem Brnem a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. ze dne 8.6.2021 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Brnem, 
GasNet, s.r.o. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ze dne 12.2.2021 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Brnem 
a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ze dne 12.2.2021 

- Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-UZSVM 
SB/150/20 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ze dne 13.10.2020 

- vyjádření Statutárního města Brna, Primátorky města Brna č.j. MMB/0489601/2020 
ze dne 23.11.2020 

- vyjádření Majetkového odboru MMB č.j. MMB/0497285/2020 ze dne 30.11.2020 
- vyjádření Odboru správy majetku MMB č.j. MMB/0358021/2020 ze dne 25.8.2020 
- stanovisko Rady MČ Brno-Bohunice č.j. BBOH/04464/20/MO ze dne 17.9.2020 
- vyjádření Fakultní nemocnice Brno pod zn. 2020/72222/FNBRNO – 03.16 – Sch/Koš ze dne  
- rozhodnutí Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0314423/2020 ze dne 26.10.2020 (nabylo právní 

moci dne 11.11.2020) 
- rozhodnutí Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0490533/2020 ze dne 18.12.2020 (nabylo právní 

moci dne 6.1.2021) 
- koordinované stanovisko Oboru územního plánování a rozvoje MMB 

č.j. MMB/0495160/2020/Med ze dne 10.2.2021 
- závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna 

č.j. MMB/0266187/2021/Kva ze dne 16.6.2021 
- závazné stanovisko Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

č.j. JMK_162872/2020 ze dne 1.12.2020 
- závazné stanovisko Oddělení státní správy vodního hospodářství Odbor vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství MMB č.j. MMB/0313549/2020 ze dne 8.9.2020 
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- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-73-
1-1257/1-OPST-2020 ze dne 5.8.2020 

- vyjádření Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 
104 134/2020 ze dne 24.7.2020 

- závazné stanovisko Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
č.j. JMK 136489/2020 ze dne 1.10.2020 

- závazné stanovisko Referátu ochrany ovzduší Odbor životního prostředí MMB 
č.j. MMB/0271755/2020/MIDA ze dne 1.7.2020 

- stanovisko Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí Odboru životního prostředí MMB 
č.j. MMB/0264517/2020/JN ze dne 5.8.2020 

- závazné stanovisko Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie Odbor životního 
prostředí č.j. MMB/0500626/2018/Rezh ze dne 11.12.2018 

- stanovisko Odboru investičního MMB č.j. MMB/0264520/2020 ze dne 16.7.2020 
- stanovisko Odboru investičního MMB č.j. MMB/0343000/2020 ze dne 18.8.2020 
- vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna 

č.j. BBOH/04466/20/TS ze dne 14.9.2020 
- závazné stanovisko Odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna 

č.j. BBOH/04605/20/TS ze dne 6.8.2020 
- závazné stanovisko Odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna 

č.j. BBOH/05937/20/TS ze dne 5.10.2020 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

č.j. KHSJM 36746/2020/BM/HOK ze dne 13.10.2020 
- stanovisko Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov 

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje č.j. KRPB-53746-7-/ČJ-2020-0600DI-SBL 
ze dne 6.10.2020 

- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pod zn. 11763/2020/HrMi 
ze dne 12.10.2020 

- vyjádření Brněnských komunikací č.j. BKOM/25157/2020 ze dne 9.11.2020 
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizace, a.s. pod zn. 722/017519/2020/MKl 

ze dne 12.8.2020 
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizace, a.s. pod zn. pod zn. BVK/14243/2021 

ze dne 1.7.2021 
- vyjádření Oddělení správy nemovitého majetku Odboru správy majetku Krajského ředitelství 

Policie Jihomoravského kraje č.j. KRPB-612-587/ČJ-2020-0600MN-MAT ze dne 3.9.2020 
- závazné stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce 

nakládání s majetkem Ministerstva obrany sp. zn. 103247/2020-1150-OÚZ-BR SpMO 1899-
765/2020-1150 ze dne 29.7.2020 

- vyjádření Úřadu pro civilní letectví č.j. 007192-20-701 ze dne 11.9.2020 
- vyjádření Veřejné zeleně města Brna, příspěvková organizace pod zn. S/737/20 

ze dne 29.6.2020 
- stanovisko Drážního úřadu pod zn. MO-SOO938/20-2/Os DUCR-42673/20/Os 

ze dne 27.7.2020 
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod zn. PM-268114/2020/5203/Ka ze dne 28.7.2020 
- vyjádření Správy železnic, státní organizace pod zn. 8985/2020-SŽDC-OŘ BNO-NT 

ze dne 6.3.2020 
- vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost pod zn. TSB/07887/2020 

ze dne 16.7.2020 
- vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost pod zn. TSB/07633/2021 

ze dne 1.7.2021 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. pod zn. B6941-26039283 ze dne 24.3.2020 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. pod zn. T6779-27016763 ze dne 30.6.2020 
- vyjádření EG.D, a.s. pod zn. T6779-27038825 ze dne 29.6.2021 
- stanovisko GridServices, s.r.o. pod zn. 5002111885 ze dne 19.3.2020 
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002314293 ze dne 16.2.2021 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E25494/20 ze dne 12.6.2020 
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- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E25494/20 ze de 27.7.2020 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E33154/21 ze dne 24.6.2021 
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 620923/20 ze dne 29.4.2020 
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 767382/20 ze dne 24.9.2020 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 200430-1712167389 ze dne 6.5.2020 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 200629-1332186439 ze dne 7.7.2020 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 210630-1419311173 ze dne 15.7.2021 
- vyjádření Dial Telecom, a.s. pod zn. BM806524 ze dne 20.7.2020  
- vyjádření Dial Telecom, a.s. pod zn. BM919213 ze dne 25.6.2021  
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 200629-1332186439 ze dne 7.7.2020 
- vyjádření Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity č.j. MU-

IS/139453/2020/1218411/ÚVT-4/4174 ze dne 25.8.2020 
- stanovisko Tepláren Brno, a.s. pod zn. 010534/2020/TB ze dne 25.5.2020 
- stanovisko Tepláren Brno, a.s. pod zn. 013730/2020/TB ze dne 28.7.2020 
- stanovisko Tepláren Brno, a.s. pod zn. 15718/2021/TB ze dne 30.6.2021 
- vyjádření itself s.r.o. č.j. 20/001840 ze dne 1.4.2020 
- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. pod zn. UPTS/OS/278811/2021 ze dne 23.6.2021 
- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. pod zn. UPTS/OS/279954/2021 ze dne 13.7.2021 
- vyjádření Letiště Brno a.s. pod zn. BRQAS/1200344 ze dne 13.8.2020 
- vyjádření Letiště Brno a.s. pod zn. BRQAS/1210238 ze dne 24.6.2021 
- stanovisko ČD-Telematiky a.s. č.j. 1202007855 ze dne 4.5.2020 
- vyjádření Řízení letové provozu České republiky, státní podnik pod zn. 7344/2020/RLPCR 

ze dne 7.8.2020 
- vyjádření Řízení letové provozu České republiky, státní podnik pod zn. 6254/2021/RLPCR 

ze dne 1.7.2021 
- vyjádření SITEL, spol. s r.o. pod zn. 1112003555 ze dne 18.8.2020 
- vyjádření SITEL, spol. s r.o. pod zn. 1112102633 ze dne 23.6.2021 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 
Stavbou dotčené pozemky se dle platného Územního plánu města Brna nachází ve stavební 
návrhové funkční ploše smíšené s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem 
plochy obchodu a služeb SO, stavební návrhové plochy pro dopravu se stanoveným funkčním 
typem DP – významná parkoviště a plochy komunikací a prostranství místního významu. Podél 
komunikace Jihlavská je řešené území dotčeno nestavební – volnou plochou městské zeleně 
se stanoveným funkčním typem ZO – plocha ostatní městské zeleně. 

Navrhovaný záměr je dle předloženého závazného stanoviska Odboru územního plánování 
a rozvoje Magistrátu města Brna v těchto funkčních plochách přípustný, tedy v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací. 

 

Stavební úřad posoudil, zda je navrhovaný záměr v souladu s § 90 stavebního zákona: 

Dle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: 
Posouzení záměru vzhledem k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů: 

Podle ustanovení § 20 odst. 5 bod a) je splněna podmínka řešení odstavných a parkovacích 
stání. Parkování je vyřešeno na pozemcích stavby, je navrženo v kapacitě odpovídající 
požadavkům dle příslušné ČSN.  
Podle ustanovení § 20 odst. 5 bod b) je splněna podmínka nakládání s odpady a odpadními 
vodami. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě přes nově navržený 
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kanalizační řad v místní komunikaci. V rámci stavby je navrženo místo pro ukládání 
komunálního odpadu.  
Podle ustanovení § 20 odst. 5 bod c) je splněna podmínka nakládání s dešťovými vodami. 
Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou akumulovány v jímce, následně budou 
likvidovány před vsakovací retenční nádrž a retenční nádrž do jednotné kanalizace 
přes kanalizační přípojky. Část dešťových vod bude využívána na zálivku okolní zeleně. 

Podle ustanovení § 23 odst. 2 se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala 
na sousední pozemek. Tato podmínka je splněna. Dále umístěním stavby nebo změnou stavby 
na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba 
sousedního pozemku. Stavební úřad usoudil, že umístěním stavby nebude znemožněna 
zástavba sousedních pozemků. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 musí vzájemné odstupy staveb mimo jiné splňovat požadavky 
požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. 
Požadavky požární ochrany jsou splněny, což potvrzuje požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Odstupy staveb musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami 
pro technická či jiná vybavení a činnosti, například pro technickou infrastrukturu. Umístění 
stavby není v tomto bodě s uvedeným ustanovením v rozporu, stavební úřad usoudil, že údržba 
stavby nebude stavbou znemožněna. 

Dle § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem: 

Areál bude napojen pomocí nové obousměrné místní komunikace, která propojí ulici Dlouhou 
a Jihlavskou. Jelikož součástí dokumentace jsou souhlasná vyjádření silničního správní úřadu, 
stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 
dopravního inženýrství Brno – město a Brno - venkov a správce komunikace stavební úřad 
usoudil, že stavba je v souladu s požadavky na dopravní infrastrukturu. Navržená technická 
infrastruktura byla řešena s jednotlivými správci sítí. Záměr je tedy z tohoto hlediska v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění. 

Dle § 90 písm. c) stavebního zákona - s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

Záměr je za splnění podmínek rozhodnutí v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 
s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. 
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Upozornění: 

Některé části stavby (areálové rozvody inženýrských sítí, přípojky, …) vyžadují pouze umístění 
stavby – není potřeba další stupeň povolení. 

Jelikož bude stavba užívána jako veřejné prostranství na území města Brna, její řešení 
ve stupni dokumentace pro stavební povolení musí být projednáno a schváleno z hlediska 
bezbariérového užívání s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno (PSpBB). 

Upozorňujeme, že od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech - zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního 
a stavebního řízení Magistrátu města Brna podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí 
o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     „otisk úředního razítka“ 
Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D. 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 
Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, 
celkem 28500 Kč byl zaplacen dne 7.10.2021. 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Brno-Bohunice. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. DKarchitekti, s.r.o., IDDS: tmpzea3 
 sídlo: Křenová č.p. 409/52, Trnitá, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č.p. 388/68, Trnitá,  

602 00  Brno 2 
2. Statutární město Brno, Primátorka města Brna, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00  Brno 2 
3. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město,  

602 00  Brno 2 
4. Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67  Brno 2 
 zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město,  

602 00  Brno 2 
5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
6. Fakultní nemocnice Brno, IDDS: 4twn9vt 
 sídlo: Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00  Brno 25 
7. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
8. Masarykova univerzita, IDDS: 9tmj9e4 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, Brno-město, 602 00  Brno 2 
9. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
10. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
12. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
13. SMART Comp. a.s., IDDS: imwgcd4 
 sídlo: Kubíčkova č.p. 1115/8, Bystrc, 635 00  Brno 35 
14. Dopravní podnik města Brna,a.s., IDDS: bj6cd4x 
 sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00  Brno 3 
15. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/5, Brno-střed, Veveří, 601 82  Brno 2 
16. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 
 sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Brno-střed, Štýřice, 639 00  Brno 39 
17. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 
 sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00  Brno 3 
18. Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb 
 sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
19. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
20. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
 sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
21. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město,  

602 00  Brno 2 
22. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Úřední deska, Dlouhá č.p. 577/3,  

Brno-Bohunice, 625 00  Brno 25 
vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými právy k sousedním pozemkům parc. č. 1197/32, 

1197/39, 1197/41, 1197/42, 1197/58, 1197/59, 1197/61, 1197/62, 
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1197/114, 1197/117, 1231/8, 1231/60, 1231/61, 1231/62, 1231/63, 
1231/97, 1247/7, 1247/20, 1247/61, 1247/97, 1247/99, 1247/100, 
1247/101, 1247/102, 1247/103, 1247/104, 1247/105, 1247/108, 
1247/110,  1247/115, 1247/116, 1247/117, 1247/118, 1247/119, 
1247/120, 1247/121, 1247/124, 1247/132, 1247/133, 1247/136, 
1247/137, 1247/142, 1247/143, 1247/144, 1260/17, 1260/18, 1260/19, 
1260/37, 1260/144, 1260/148, 1260/149, 1260/150, 1260/172, 1383/2, 
1849, 1850, 1851, 2038/10, 2038/13, 2057/1, 2058/1, 2058/2, 2058/5, 
2058/6,  2058/7, 2059, 2061, 2062, 2109/1, 2111/1, 2114/1, 2114/2, 
2114/3, k.ú. Bohunice, Brno, 

vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám 
č.p. 565 (Uzbecká 28), č.p. 566 (Uzbecká 26), č.p. 567 (Uzbecká 24), 
č.p. 656 (Jihlavská 2), č.p. 703 (Jihlavská 4), č.p. 719 (Jihlavská 7), 
k.ú. Bohunice, Brno 

  
dotčené správní úřady 
23. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-město, 601 67  Brno 2 
24. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67  Brno 2 
25. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Kounicova 67, 601 67  Brno-město 
26. Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, IDDS: a7kbrrn 
 sídlo: Kounicova č.p. 67, 601 67  Brno-město 
27. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
28. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
29. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
30. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Štefánikova č.p. 103/32, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00  Brno 2 
31. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního  

inženýrství Brno-město a Brno-venkov, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
32. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá  

č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00  Brno 25 
33. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 doručovací adresa: Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno 
  
kopie 
34. Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice,  

625 00  Brno 25 
35. spis 
36. referent 




