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 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby:   SPODNÍ - MLHOVIŠTĚ 

Místo stavby  

Okres:    Brno - město  

Obec/ obvod:    Brno - Bohunice 

Katastrální území:   k.ú. Brno - Bohunice; 612006 

Vymezení řešeného území:  viz výkresy – hranice řešeného území 

 

Řešené území zahrnuje pozemky evidované pod těmito katastrálními čísly: 3121, 3124, 3057/1 

 

Předmět dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

A.1.2. Údaje o žadateli 

    Statutární město Brno 

    Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 

    Se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 

IČ: 44992785-08 

    DIČ: CZ44992785 



2 

 

Jednající:   Ing. Antonín Crha, starosta MČ Brno - Bohunice   

   

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel:    Ateliér zahradní a krajinářské architektury     

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS. 

č. autorizace: 04052, ČKA: obor krajinářská architektura (A.3) 

Elišky Přemyslovny 50,  625 00 Brno 

IČO:    75518872 

DIČ:    CZ 8054283963 

Tel.fax:    00420604844319 

E-mail:             fisla@seznam.cz 

 

 

Spolupráce: 

Řešení zeleně    Ing. Barbora Kubická 

    Ing. Markéta Jurečková 

 
Přípojka a rozvody vody  

Ing. Eva Patočková 
Boženy Němcové 2192/36, 612 00 Brno 
IČO: 74350323 
E-mail: eva@patocka.net  
Tel.: 777 311 819  
IDDS: 4kcskaf 

 

Mlhové trysky    AZP Brno s.r.o. 
U Sýpky 555 
Rajhradice, 664 61 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

D1 – SO 01  ÚPRAVY PLENÉRU 

D2 – SO 02  ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

D3 -  SO 03  MOBILIÁŘ  

D4 – SO 04  ŘEŠENÍ ZELENĚ 

D6 – SO 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, ROZVODY VODY 

D5 – SO 06  MLHOVÉ TRYSKY 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

-  Výškopisné a polohopisné zaměření (Miloš Tejkal, Benátky 62, 66464 Dolní Kounice, 2021) 

Souřadnicový systém: S – JTSK 

Výškový systém: ČSJNS / Bpv 

 

mailto:fisla@seznam.cz
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Současný stav 

Současný stav odpovídá době vzniku sídliště. Vzniklé prostranství slouží jako plocha pro dětská hřiště. 

V blízkosti je dětské hřiště uzavřené, koloběžkové hřiště s povrchem z litého betonu. Tato plocha byla 

zřejmě koncipována původně jako odpočinková a zároveň provozní. Použité materiály a mobiliář jsou 

již přežité a místo si zaslouží revitalizaci. 

Řešené území je trojúhelníkovitého tvaru, je sevřeno mezi panelovými domy a je umístěno na dohled 

kaple. Na severu navazují stávající dětská hřiště. Území je téměř v rovině.  

 

Pozemek se nachází v zastavěném území.  

Navržená stavba je v souladu s charakterem území, estetizuje a doplňuje veřejný prostor. Přináší 

novou funkci, která rozšíří nabídku aktivit pro děti. 

Dosavadní využití je veřejný prostor, který vzhledem ke své neatraktivnosti slouží spíše jako prostor 

tranzitní. Samotné řešené území je nezastavěno.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Pozemek má funkci veřejného prostoru 

a je součástí plochy bydlení, návrhem se užívání nezmění. Pro dané území je platný územní plán města 

Brna z roku 1994. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby, 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Návrhem účel užívání prostoru nemění, 

pouze dojde k jeho obnově. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů a organizací. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod., 

Vzhledem k charakteru lokality a stavebních prací nebyl proveden geologický ani hydrogeologický 

průzkum. Byla provedena pouze rešerše stavebních souvislostí ve vztahu k hřištím a odvodnění 

lokality. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není památkově chráněno, nenachází se v poddolovaném území. Řešené území se nenachází v 

záplavovém území. Nejedná se o chráněné území podle zákona 114/1992 Sb. o Ochraně přírody a 

krajiny.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

bezpředmětné 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu, rekonstrukcí se využití nezmění.  

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry, naopak veškeré povrchy jsou navrženy 

s maximálním pozitivním vlivem na hospodaření s dešťovou vodou.   

Odtokové poměry: 

Stávající stav 

V současné době je dešťová voda zasakována do travnatých ploch a do dešťové kanalizace.  

Návrh 

Odtok srážkové vody je oproti původnímu stavu příznivější. Zmenšujeme velikost zpevněné plochy, 

která je odvodněna do stávající kanalizace. Část ploch je navržena s povrchem ze zatravněné dlažby a 

část ploch je odvodněna povrchovým odtokem do trávníku.  

Povrch z herní gumy je spádován do travnaté plochy, kde bude v principu dešťového záhonu voda 

povrchově zasakována. Plocha je tvořena souvrstvím směsi ornice a kameniva.  

Vegetační plochy mají oproti stávajícím lepší vsakovací a retenční vlastnosti (poréznost, retenční 

prostor záhonů). 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při výstavbě bude minimalizován vliv na životní prostředí. Svým charakterem bude mít akce pozitivní 

vliv na kvalitu životního a obytného prostředí, nebude dotčena funkce území.  

 

Demolice: dojde k odstranění stávající zděné zídky z betonových prefabrikátů. Plochy z litého asfaltu 

s podkladními vrstvami z betonu budou rehabilitovány a budou odstraňovány pouze v rozsahu nutném 

pro jejich zapojení do nového řešení.   

 

Kácení: Bude odstraněn 1 ks Jerlínu, jedná se o mladou výsadbu, která bude nahrazena.   

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

Vzhledem k charakteru lokality bezpředmětné. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Území je prioritně určeno pro pěší. Stávající vazby v území budou zachovány, bude ponechán princip 

cesty „komunikace se v zimě neudržuje“. Vzhledem k prioritní funkci – herní plocha bude upozaděno 

bezbariérové řešení, jelikož se v území nachází obchůzí trasy a přes tuto plochu není nutné procházet.    

Plocha bude bezbariérově přístupná pro vozíčkáře a kočárky, nejsme schopni zajistit kultivované vodící 

linie. Pro potřeby dopravní obsluhy údržbou zůstane území nepozměněno. 

 

Lokalita bude napojena na vodovodní řád – bude zřízena přípojka vody. Trasy inženýrských sítí v území 

budou respektovány.   

 

Před zahájením prací budou prověřeny trasy podzemních sítí technické infrastruktury a případně 

vytýčeny a dle požadavků správců provedena případná opatření. Výkopové práce budou na základě 

požadavků správců prováděny ručně. Stejně tak budou respektovány další požadavky (kontrola atd.) 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Mimo stávající řešené území nedojde k trvalému záboru.  

Dočasné zábory budou provedeny v místech napojování nových komunikací na stávající a při 
napojování vodovodní přípojky. Tyto zábory budou provedeny v co nejmenší míře, aby zůstaly průchozí 
komunikace pro pěší.  
  

Pozemek je přístupný po stávajících komunikacích. Doporučuje se přizpůsobit tonáž a velikost 

mechanizace řešenému území. 

Nesmí být stavbou ohroženy stávající dřeviny.  

O speciálním odvodnění pozemku během výstavby se vzhledem k charakteru prací a místa neuvažuje.  

Připojení na zdroje vody a energie bude řešit dodavatel z mobilního zdroje.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

 

Katastrální číslo 
pozemku 

Rozsah Majitel  
Plocha 

(m2) 

Druh pozemku, 
způsob využití, 
ochrana 

3121 
Celá 
parcela 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
463 

ostatní komunikace, 
ostatní plocha 

3124 částečně 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
463 ostatní plocha, zeleň 

3057/1 částečně 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
4680 

ostatní komunikace, 
ostatní plocha 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

bezpředmětné 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
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stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí, 

nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o novou stavbu, rekonstrukci stávajícího 
veřejného prostoru  
 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí – vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 
 

b)  účel užívání stavby 

Navrženou úpravou se nemění stávající účel a charakteristika území – odpočinkový veřejný prostor. 

Úpravou se místo zatraktivní.  

 

c)  trvalá a dočasná stavba 

jedná se o stavbu trvalou 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou žádné výjimky.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů a organizací. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,  

vzhledem k charakteru stavby uvádíme tyty údaje: 
zpevněné plochy – herní guma a navazující     271 m2 
pochozí plochy s velmi propustným povrchem (zatravněné)    138 m2 
zelené plochy        479 m2 
 
navazující asfaltové plochy pro opravu      113 m2 
navazující schodiště pro opravu      1 ks 
  
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládané zahájení výstavby  06/2022 

Předpokládané ukončení výstavby  09/2022 

 


