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Úřad městské části Brno-Bohunice
odbor stavební
Dlouhá 5]] 13
625 00 Brno-Bohunice

V Brně dne 23.3.2023

ŽÁoosr o lNFoRMAcl DLE ZÁKoNA Č. 106/1999 sB., o sVoBoDNÉM pŘísrupu K lNFoRMAcÍM

VáŽe n í,

dovoluji si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o
informace spočívající ve sdělení:

1. Na základě jakého povolení byla povolena stavba mostku mezi budovami č.p' 753 a č.p' 77O
v l<.ú. Bohunice, kdy a jakým rozhodnutím došlo k jeho kolaudaci (byl_li kolaudován);

7. l(do je dle informacíVašeho úřadu vlastníkem/uŽivatelem mostku popsaného výše;
3. Kdy a jakým rozhodnutím došlo ke l<olaudaci chodníku na pozemku p.č. 1329/34 v k'ú.

Bohunice (by|-li koIaudován);
4' Kdy a jakým rozhodnutím došlo ke kolaudaci staveb na pozemcích p'č. 1329lgo, 1349l23,

1349ll25 a p'č. 1349127 v k.ú. Bohunice

Dále si dovoluji požádat o kopie příslušných kolaudačních rozhodnutí, pokud byla vydána.

Shora požadované informace je možné poskytnout elektronrcky prostřednictvím datové schránky, nebo
poštovní přepravou na adresu pobočky naší kancetáře v Brně, Purl<yňova 2740/45,612 o0 Brno. Pokud
by bylo třeba cokoli doplnit, jsem k dispozici i na tel. +42O 603 381 B37.

S uctivým pozdravem

Mgr. Jan Tulis, advokát
Tulis & Špryňar advokátní kancelář s.r.o'
lČ:172]3 8]I, DlČ: CZ172]3871
sídlo osadní 324ll2a,170 0o Praha 7

Úlllč arno-gohunice
Doruěeno: 23'03'2023
BBOH/02317t23nAJ
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Stavební úřad

Váš dopis č.j
Ze dne:
NaŠe Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

23.3.2023
BBoH/02388/23lSÚ
s-BBOH/02317 t23t5U
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D.
547 423 836
547 352946
odborstavebn i@boh unice. brno.cz
28.3.2023

Mgr. JAN TULls, advokát

IDDS: frnqyu4

Tulis & Špryňar advokátní kancelář s.r'o.
osadní é,.p.324l'l2a

170 00 Praha 7-Holešovlce

Poskytnutí informace podle zákona č" 106/í999 sb', o svobodném přístupu k informacím

VáŽení,

Úřad městské Óásti města Brna, Brno_Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst' 1 písm. c) zákona č. 183/2006sb., o Územním plánování a stavebním řádu
(dále jen ,,stavební zákon"), Vám v souvislosti s Vaší Žádostí sděluje:

1) Stavba mostku mezi budovami č.p. 753 aě'p.77O v k'ú. Bohunice (So 104 Spojovací lávka
- UKB přes ulici Netroufalky) byla povolena jako součást stavby BRNO CAMPUS SQUARE
a na tuto stavbu vydal zdejší stavební Úřad stavební povolení pod Č.j. SÚ/3429/356/07 dne
31.10.2007 vprávní moci dne 22'11'2oo7' UŽívání této lávky bylo povoleno kolaudačním
souhlasem pod č.j. BBOH/O1066/10/SÚ ze dne 15.3.201o.

2) .Jako .stavebníka výše uvedené lá.vky eviduje zdejší stavební úřad Masarykovu univerzitu,
Zerotínovo nám. 9, 60177 Brno, lČ: 00216224'

3) Chodník, V současné době na pozemku parc. č. 132gl34, k.ú. Bohunice, je součástí stavby
Biotechnologického inkubátoru INBIT, na kterou vydal zdejší stavebni rirao kolaudaění
souhlas pod č.j. sÚuzolts23to8 ze dne 19 11 2oo8.

4) Stavba, vsoučasné době na pozemcích parc. Č. 1329/90, 134gt23, 134gt25 a 1349t27,vše
v k.ú. Bohunice, je součástí Univerzitního kampusu Bohunice (Pavilon A 25, dnes Pavilon
E 25). Kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu vydal zdejší stavební úřad pod
č'j' BBOH/06996/'13/SÚ dne 15'11.2013 v právní moci dne 29'11'2013'

5) V příloze Vám zasíláme kopie výŠe uvedených kolaudačních souhlasů a kolaudačního
rozhodnutí.

S pozd '*ffi,

Telefon: 547 423810
Fax 547 352 946

lng. Marie rtová, Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

,,otisk razítka''

Bankovní spojení' KomerČní banka Brno-město
Přijmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový Účet: 19-519 08'1 0217l0.100

lČo] 44992785
olČ'' czqqggzlas
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Přílohy:
- kolaudační souhlas pod č.j. BBoH/o1066/10/SÚ ze dne 15.3.2010
_ kolaudační souhlas pod č.j. sÚt4201l523to8zedne 19.'l1.2008
- kolaudační rozhodnutí pod č.j. BBoH/o6996/13/SÚ dne 15.1 1 .2013

Kopie:

- spis



Úrao městské části města Brnao Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavební úřad

Čj.'
Sp.zn.:
Vyřizuje
Tel.:
E-mail:

BBoH/01066/10/sÚ
s-BBOH/01066/10/SU
lng" Marie Vytisková, Ph'D
547 423 834-5
staveb@boh un ice. brno. cz V Brně dne 15.03'2010

Univerzitni kampus Bohunice, stavba AWA - 3" etapa zetená- so 104 SpojovacÍlávka _ UKB (část)
Kolaudační souhlas

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám.9,601 77 Brno, lČ:002 16224(dále stavebník),
podala dne 09.02 2^0]0 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro čási stavby _ část
stavebního objektu So 104 Spojovací lávka _ UKB přes ulici Netroůfalky. Tato čási objektu
byla realizována v rá1c] stavby 3, etapy (zelená) Ai<ademického výukoůeno u r,nýzkumného
areálu (AWA), která je součástí UniverzilnÍho kampusu Bohuňice (UKB) Masarykovy
univerzity"

Stavební úřad Únl1Č města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle $ 13
odst. 1 písm' d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním.plánováni a stavebním řádu, v platňém
znění (dále jen stavební zákon) a pověřeni oÚsŘ MMB ze dne 29'06 '2oo4, či' óÚšŘ
U04l32824/Mak, po přezkoumání Žádosti o kolaudační souhlas, doloŽené dle $ 12ž odst. 1
stavebního zákona, vydává stavebnÍkovi podle s 122 odst' 1 stavebního zákona

koIaudaění souhtas
pro část stavby _ část stavebního objektu so 1o4 Spojovací lávka - uKB přes ulici
Netroufalky. Tato část objektu byla realizována v rámci stavby 3' etapy (zelená)
Akademického r{ukového a výzkumného areálu (AWA), která je ioučástí Univerzitního
kampusu Bohunice (UKB) Masarykovy univerzity

SpojovacÍ !ávka přes u]ici Netroufalky propojuje objekt obchodnÍho centra BRNo cAMPUs
SQUARE (p.č" 1333/1 v k.Ú" Bohunice) a vstupní objekt stavby AWA - etapa zelená, pavilon
A 22 (p'č. 1331/83 vk.ú. tsohunice - dle geometrického plánu č. 1055-271/2009 ze dne
12.01 "2010).

Stavební objekt So 104 Spojovaci lávka - UKB byl stavebně povolený jako součást stavby
BRNO cAMPUs SQUARE. Na tuto stavbu vydal zdejši stavebni úřad stavebnÍ povolení
čj. sÚ/3439/356/07 dne 31 '1O;2a07 v právní moci dne 22'11.2oo7 .

Dne25'02"2010 vykonal stavební úřad na předmětné stavbě závěrečnou kontrolnÍ prohlÍdku.
Nejpozději při této prohlídce byly stavebnimu úřadu mimo jiné předloŽeny tyto doklady:
- potvrzenío provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených stavbou,- potvrzení prováděcífirmy o odstraněni závad,- doklady o ověření požadovaných vlastností pouŽitých výrobků a materiálŮ

(s 156 stavebního zákona),
- souhlasné stanovisko Brněnských komunikací a's.,- závazná souhlasná stanoviska dotčených orgánů k uŽívánístavby.



Stavba byla provedena V souladu s projektovou dokumentacÍ ověřenou Ve stavebním řízení.
Na základě zjištěnÍ závěrečné kontrolní prohlídky, po řádném přezkoumání Žádosti
o kolaudační souhlas, zjištění vzájemného souladu s projektovou dokumentací a vzhledem
k tomu, že stavebník doloŽil potřebné doklady a podklady, vydal stavební Úřad tento
kolaudační souhlas.

Úřad městské lásti niés(ir Bina
Brno'tsohunice
staVebnÍ úřad

i lkli{},'l :i, !i:]'.l oo Brno íl, !

obdrž

, Ph.D
vedoucí stavebnlho Úřadu
Úřad městské části rněsta Brna
Brno-Bohunice

1. Masarykova uníverzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
2. AIG/LINCOLN NEW PROJECT s,r.o., V Parku 2343124,148 00 Praha 4

Dále obdrŽí
3" Brněnské komunikace a.s., Renneská '1a, 657 68 Brno
4. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151' 656 46 Brno
5. Technické sÍtě Brno, a's., Barvířská 5' 602 00 Brno
6' Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254116,657 33 Brno
7. E.oN Česká republika, a's., Lidická 36, 659 44 Brno
8. Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 49911, 657 02 Brno
9. Telefónica 02 Czech Republic, a.s',7a Brumlovkou 26612,14o 22 Praha 4
10. MMB, odbor Životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
11, MMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
12' Hasičský záchranný sbor JmK, Štefánikova 32,602 00 Brno
13. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
14' oblastní inspektorát práce pro JmK a Zlínský kraj, M. Horákové 3, 658 60 Brno
15. ÚMČ MB Brno-Bohunice, odbor technických sluŽeb, Dlouhá 3, 625 00 Brno
16. A PLUS a.s., Česká 12,602 00 Brno
17. referent
1B' spis SÚ



Uřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavebn í úřad

Čj.,
Vyřizuje
Tel.:
E-mail:

sÚ/42o1l523/o8
lng. Marie Vytisková
547 423 834-5
staveb@bohunice. brno.cz V Brně dne 19. 11.2008

Univerzitní kampus Bohunice - Biotechnologický inkubátor lNBlT

Kolaudq_Ční spu.hlas

Pan společnosti lMoSBrno, a.s., olomoucká 174, ící stavebnÍkaJihomoravský kraj, se sídlem 70888337, podatdne 15. 10. 2008 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Biotechnologického
inkubátoru lNBlT

Stavebni úřao ÚtvtČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle $13odst' 1 písm' d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveůním řaáu, v platnémznění (dále jen stavební zákon) a pověřeni oÚsŘ'runaa ze dne 29.6.2oo4, čióÚšŘU 04l32824/Mak, po přezkoumání žádosti o kolaudační souh|as, doloŽené dle $ 122 odst. 1stavebního zákona, vydává stavebníkovi podle $ 122 odst' 1 stavebního zákona

kolaudační souhlas
na stavbu Biotechnotogického inkubátoru lNBlT'
Stavba Biotechnologického inkubátoru lNBlT byla umÍstěna v areálu Univerzitního kampusuBohunice (UKB) Masarykovy univerzity při ulici Kamenice v Brně, na pozemcích p.č. 1329/1a 132916 v k. ú' Bohunice'

Dle.geometrického plánu č. 1't13 - 2g4lzoo}ze dne 31. 10.2008 byla objektu budovy lNBlTpřidělena nová parcelní čísla: 1g29126 a 1329127 v k. Ú. Bohunice.
Na tuto stavbu vydal stavební povolení stavební Úřad ÚMČ Brno_Bohunice dne 17' 1.2oo7pod ěj' sÚ/5722ls37l06, opravné rozhodnutí dne 5. 2. 2oo7 poJ ei. 

-sÚišzzzagzoloo

a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením dne 28. 8' 20oB pod
č.j' 5Ú/3071/361/oB'

Stavba se skládá z těchto stavebnÍch objektŮ:
SO lll - 304.1 Stavba budovy
So lll _ 304'2 Přípojka vody a kanalizace
so lll* 304.3 Přípojka plynu
so lll- 304.4 Přípojka horkovodu
So lll_ 304.5 Přípojka NN
so lll- 304.6 Přípojka slaboproudu
so lll _304'7 Příprava území_ HTÚ
so lll - 304.8 Terénnía vegetačníúpravy



obiekt lNElT sestává z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaŽí, která obsahují:

1. PP technické zázemi (strojovny, rozvaděče, technické místnosti), laboratoře, sklady

a sociální zázemí,
1. NP kanceláře, recepci se zázemím, zasedací místnosti, provozní mÍstnost a sociální

zázemí,
2. NP kanceláře, zasedací mistnost, sklady, technické (strojovna vzÍ, serverovna)

a sociální zázemi.
3. NP a 4. NP kanceláře, laboratoře, zasedací místnost, sklady, technické a sociální zázemí.

Kancelářské a laboratorní prostory jsou orientovány na západní a východní stranu objektu,

na jiŽní straně je venkovní únikóvé schodiště. Sociální zázemi je situováno na severní

straně.

V objektu jsou vybudovány zdravotní instalace, ústřední vytápění, rozvod plynu, umělé

osválení, 
- 
silnofroudé rbzvody, hromosvod a uzemněni, strukturovaná kabeláŽ,

vzduchotechnika a chlazení, eiektronická zabezpečovací signalizace (EZs) a systém

kontroly vstupu (VZ), měřenía regulace a rozvody technických plynů'

Součástí stavby jsou terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy a přípojky inŽenýrských sítí

(voda, kanalizace, plyn, horkovod, NN a slaboproud).

Závéreěná kontrolní prohlídka stavby, na které bylo zjíštěno, Že stavba byla provedena

v souladu s PD ověřenou ve stavebním řízení, byla provedena dne 6. 11. 2008.

Úřad městské části města B(na
Bťno_Bohunice

r Stavební úřird

Dlcui,á .]i o25 00 E:

lng' Luděk

(1r

vedoucí stavebního
Úřad městské části

obdrží

úřadu
města Brna

Brno-Bohunice

Jihomoravský kraj, Žerotinovo nám. 3/5, 682 01 Brno - zastoupený společností lMoS
Brno, a.s., olomoucká 174,627 00 Brno

I

Kopie
ž. Masarykova univerzita, Žerotínovo nám' 9, 601 77 Brno
3. Pozemkový fond ČR, územní prgcoviště Brno, Hroznová 17,603 00 Brno

4. Hasičský záchranný sbor JmK, Stefánikova 32,602 00 Brno
5. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
6, oblastní iiršpektorát práce pro JmK a Zlínský kraj, M. Horákové 3, 658 60 Brno
7. MMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
8, MMB, OdborYLHZ, Kounicova 67, 601 67 Brno
9' MMB, odbor Životniho prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
10. ÚMČ MB Brno-Bohunice, odbor technických sluŽeb, Dlouhá 3, 625 00 Brno
11. referent
12. spis SÚ



Spis. Zn.
Čj',

Úrao městské části města Brnan Brno_Bohunice' Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavebni ú řad

Toto rozl'lodnutí nabylo právnÍ mocl

s-BBOH/06376/13/SU
BBoH/06gg6/13/sÚ
lng. Lenka l-lošková
s47 423 836

g. 4,'. l.rs.t*
dne:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

V Brně {ng: .*.,.'J.*..,..H''

staveb@bohunice. brno. cz
V Brně dne 15' 1 1 '2013

ROZHODNUTi
KoLAUDAČruí noznoDNuTi

Výroková část:

Stavební úřaa ÚnaČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad přÍslušný podle $ 13 odst"
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu-(štavebňí zákon;,
vezněnípozdějších předpisŮ, v souladu s $ 190zákona ě. 183/2006 Sb., ustahovenímizákona
č.50/1976 Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon") a podle pověření oÚsŘ MMB Čj. Ú oelozaat/MakMi ze
dne 19'12.2003 v kolaudačním řízenÍ přezkoumal podle $ 81 stavóbnÍho zákona návrh na
vydání kolaudaěního rozhodnutí' ktený dne 7.10'2013 podal štavebník
Masarykova univerzita, lčo 00216224, Žerotínovo náměstí č.p" 617/9, 60177 Brno_město
(dále jen ''navrhovatel''), a na základě tohoto přezkoumání podle $ 82 stavebního zákona a $ 34
vyhlášky ě' 13211998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenl stavebního zákona, ve zňění
pozdějšÍch předpisŮ

stavby 
povoluje užívání

Univerzitní kampus Bohunice AWA _ 2. etapa ž|utá _ pavilony A25, A31, A32, A36
(cEsEB)

Brno, Bohunice, Studentská

(1á9.j"_n ''s!avba") na pozemku parc. é,. 1329t1,132916, 132gt8, 132gt14, 132gl19, 132gt28,
1?29140, 1329141, 1329142, 1329152, 1331132, 1349t4, 1349/5, 1349/0, 1349/9, 1g4gt11,
1349112 v katastrálnim území Bohunice.

Fodle geometrického plánu č. 1368-147t2013 ze dne 24.9.2013 se stavba nachází na
pozemku: parc' č. 13311142, 1329|40, 1329141,132gl54,1329/68 (pavilon A25,A 31, A 32, A
36), skleník mezi pavilony A 31 a A 36 stojí na pozemku parc' č. 13ž9165, 132gt64, nové zelené
?|^"^ty vznik|y na pozemcích parc.č' 1331/318, 1329/8,' 132gt52,1329/66, 132gt64, 1g49167,
1329/68, 1349116, pěstebni a výuková zahrada leŽí na pozemcich parc,e' 1349/9 a na části
pozemkŮ parc'č' 134916,134914 vŠe v k.ú. Bohunice'

Stavba obsahuje:

Předmětem kolaudaěního řízeníje část stavby Univerzitního kampusu Bohunice, stavba AWA -
2. etapa Žlutá v rozsahu:
. stavební obieklv
. So lll - 301 Příprava území- část stavby
. SO lll - 302 Pavilon A 25
o SO lll - 306 Pavilon A 31
. SO lll - 307 Pavilon A 32
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. SO lll - 311 Pavilon A 36

. So lll - 314 Pěstební a výuková zahrada

. So lll - 315 opěrné zdi - část stavby

. So lll - 316 Sadové úpravy - část stavby

. So lll _ 320 Chodníky a zpevněné plochy - část stavby

c So lll - 329 Venkovní rozvody plynu - část stavby

. So lll - 330 Horkovod _ část stavby

. So lll - 331 Vnitroareálové rozvody NN - část stavby
* So llI - 333 Vnitroareálové rozvody Vo - část stavby
. So lll _ 334 Venkovní rozvod sLP - část stavby

. So Ill - 335 Doplněnítechnologie energocentra

. Provozní souborv

. PS lll -212 Skladovacítechnologie (A 32)

. PS lll - 212 Skleníky

. PS lll - 213 Technologie temperovaných mÍstností (A 25).

So lll - 323 Venkovní areálová kanalizace - není předmětem tohoto řízení (kolaudační
rozhodnutí vydal odbor VLHZ MMB dne 1'11.2a13 pod čj. MMB1039913012013)

so lll - 325 Venkovní rozvody vody - neríí předmětem tohoto řÍzení (kolaudačnírozhodnutí
vydal odbor VLHZ MMB dne 1 '11.2013 pod čj. MMB/0399130/2013)

Kolaudovaná ěást stavby AWA - 2. etapa Žlutá je situována severně od ulice Kamenice.
Sestává z pavilonŮ rozdělených na pracovny, laboratoře' které budou slouŽit pro vzdělávacÍ,
vědeckou a výzkumnou činnost' Pavilon A 25 cEsEB _ Ústav-e:perimentální biologie, pavilon

A 31 CESEB - Ustav botaniky a zoologie, pavilon A 32 CESEB - Ustav botaniky a zoologie,
pavilon A 36 cEsEB _ Ústav experimentální biologie. Pavilony jsou připojeny na společný
komunikační prostor (objekt So lll - 312 Koridor). V rámci výstavby došlo k někteným

nepodstatným odchylkám v dispozici jednotlivých podlaŽí v pavilonech, které jsou zaznamenány
v dokumentaci skutečného provedení. VyuŽitíjednotlivých pater a místností zůstává zachováno.
V rámci dokončení výše uvedených pavilonŮ byly provedeny a jsou dokončeny i tenénní
a sadové úpravy, zpevněné plochy, opěrné zdi a vnitroareálové rozvody.

obsah jednotlivých podlaŽi pavilonů:

so lll - 302 Pavílon A 25 Ústav experimentální biologie a Česká sbírka mikroorganismů. Jedná
se o pavilon, který má 3 NP a2PP. Na severní straně objektu jsou obě PP nad úrovní terénu.
V PP je umístěna sbírka mikroorganismů. Jedná se o stavebně oddělené pracoviště, které je
přístupné přes hygienickou smyěku se šatnami. Nachází se zde laboratoře s technickým
zázemim, depozitáře, sklady a komorová lednice' Ve 2. PP je technické zázemi laboratoří.
V ěásti 1. PP, která je přístupná z centrálního schodiště jsou pracovny, sekretariát a seminární
místnost. Schodiště je v tomto podlaŽí ukončeno. V 1.NP se nachází laboratoře,
mikrobiologické praktikum, umývárna skla, šatny s hygienickým zázemím a sklady. Ve 2. a 3'

NP jsou pracovny' seminární místnosti, laboratoře, šatny s hygienickým zázemim a sklady.
Laboratoře v 1- - 3.NP jsou klimatizovány, prostory sbírky mikroorganismů majÍ samostatné
větrání s HEPA filtrem. Samostatně jsou odsávány bezpečnostní skříňky, digestoře i soc.
zařizeni. Pracovny jsou větrány přirozeně.

ostatní pavilony slouŽí Přírodovědné fakultě Masarykovy univezity a jsou zde umístěny ústavy
botaniky, zoologie. Pavilony A 31' A 32, A 36 jsou třípodlaŽní objekty, rozdělené na část
pracoven a část laboratorní.

a

a
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So lll - 306 Pavilon A 31 Ústav botaniky a zoologie je pavilon a třech nadzemních a jednom
podzemnÍm podlažÍ. V 1.PP je umístěno zejménJteótrnicte zázemí objektu, dále depbzitáře,
laboratoře kultivace organizmů a rostlin včetně zázeml zaměstnanců. v 1'NP se nachází
laboratoře, pracovny, hygienické a sociální zázemí. Ve 2' NP pracovny, sekretariát ústavu,
pracovna ředitele ústavu a CESEB, laboratoře, hygienické a'sociální zázemÍ. Ve 3. NP
pracovny a laboratoře, místnosti sbírek, přípravny, hygienické a sociální zázeml a hygienické
smyěky.

so lll - 307 Pavilon A 32 Ústav botaniky a zoologie je pavilon o třech nadzemnich a dvou
podzemních podlaŽÍch. Ve 2. PP jsou umíštěny trernářoúé ioírky, výtahy a schodiště' V 1.PP se
nachází herbářové sbírky, technické zázemi objektu, stanice SHZ- pro herbářové sbírky,
hygienické zázemi' V 1' NP jsou zejména pracoúny a sociální a hygienické zařízení' 2.NP
obsahuje pracovny, sociální a hygienické zázeml. 3.NP oosaňů;e pracovny, sociální
a hygienické zázeml.

so lll - 311 Pavilon A 36 Ústav experimentální biologie je pavilon o třech nadzemních a jednorn
podzemním podlaŽí, přináleží kněmu i stavba skleniku, přÍstupná z1. PP ze společného
koridoru. V_1.PP podlaŽí pavilonu je umístěno technické žázeňi, sklady, technické zázemí
sklenÍku, přípravny, laboratoře, sociální a hygienické zázemi. Skleník má šest ěástí přístupných
spojovací chodbou, přístupové schodiště.,_ přípravnu a výtah. V 1. NP se nacházi pr"óoíný,
laboratoře, zasedací a denní místnost, přípravny, hygienické a sociální zázemí. Ve 2. NP se
nachází praktika (učebny), přípravny depozit' poňucěŘ, zoologické sbirky, sociální a hygienické
zázemi' Ve 3. NP.jsou pracovny, laboratoře spotřebným-technickým vybavenímjiociální
a hygienickézázemí.

V objektech jsou vybudovány a dokončeny zdravotní instalace, ÚT, rozvody chladu,
vzduch'otechniky, elektroinstalace, hromosvoóy, slaboproudó rozvo'dy, měření a'reguIace.
Jednotlivá patra pav-ilonů jsou dostupná vnitřním schodištěm a výtalrem. KaŽdý pařiton .;evybaven venkovním únikovým schodištěm.
Stavba téŽ zahrnuje dokončenou přípravu území, napojení na společný technický
a komunikaění koridor, zpevněné plochy, vnitroareálové ro2vody NN, Vo, plynu' sLĚ
horkovodu a sadové úpravy.

so lll ' 314 Pěstební a výuková zahrada je umístěna při severnÍ straně utice Studentská.
Jednotlivé !"|9.y jsou vytvořeny z gabionových opěrných zdi. Zahrada je vybavena rozvody
1o{v a elektřiny, posuvnou plošinou pro manipulaci š pěstebnÍm materiátem a přístřeškem.
oplocení výšky 1,8 m je opatřeno vstupnÍ brankou a manipulační bránou'

Účastníci řízeni na něŽ se vztahuje rozhodnutísprávniho orgánu:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstíě'p. 617/9, 601 77 Brno-město

odůvodnění:

Dne.7.10'2013 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

9!íl*l._PgY_ol"ni vydal Stavební úřad Úřadu městské části Brno- Bohunice pod čj
sU/3967/552/06 dne.10.11.2006 v právní moci 1 32'2006, rozhodnutí o změně stavby přeá
!9!9č9nirn pavilónŮ A 31 a A 36 dne 17,2.2011 spis. zn. s-BBoH/oo793/11/šU, čj.
BBOH/O1136/11isÚ a územní souhlas na změnu objektú so lll 314 - Pěstební a výuková
zahrada pod spis' zn. S-BBoHl03176t13/su, čj' BBoHio3422t1gtsÚdne 15'5.2013.
Stavební ůřad oznámil zahájeni kotaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotěeným
orgánům' K projednánÍ návrhu současně nařídil Ústní jeďnání spojené s místním šetřeňím
na 5.1 1.201 3, o jehoŽ výsledku byI sepsán protokol.
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Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předloŽený návrh na kolaudaci,
projednal ho s účastníky řizeni a s dotčenými orgány a zjistil' Že stavba je provedena v souladu
s $ 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroŽeny zEmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti projektové dokumentaci ověřené
ve stavebním řízení a v řízení o změně stavby před dokončením. Tyto odchylky byly zakresleny
v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení'

Jedná se o ěást stavby schopné samostatného uŽívání.

Stavební úřad v průběhu řÍzení neshledal důvody, které by bránily povolení uŽívání stavby.
UŽíváním stavby nebude ohroŽen Život a zdraví osob, Životní prostředí ani poŽární bezpečnost.

Stanoviska sdělili:
. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ev.č. HSBM-6 3 43/1-oPsT-2006, HSBM_

6-3-8/1-oPsT_2O1 1 , HSBM_6-3-2111-oPsT-2013 ze dne 12.11 .2013 - souhlasné
stanovisko.

. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ěj' KHSJM/49439I2013/BM/HP ze dne
12.1 1 .2013 - souh las né závazné stanovisko'

. Vyjádření oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj čj

2098819.421 131 1 5,8 ze dne I 5.1 1 .2013.

Ke kolaudačnímu řízení byly mimo jiné předloŽeny tyto doklady:

geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem,
kolaudaÓní rozhodnutí odboru,vLHz MMB ze dne 1.11.2013 pod čj

MMB/o3991 30/201 3, (venkovní areálová kanalizace, venkovní rozvody vody),

dokumentace skutečného provedení stavby,
doklady o naloŽení s odpady ze stavby,
zprávy o výchozí revizi elektrických zařízeaí,
potvzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacich dotčených stavbou,

doklady o ověření poŽadovaných vlastností pouŽitých výrobků a materiálŮ ve smyslu $
47 zákona č. 50/1946'
souhlas s kolaudacíTSB, a,s,, Barvířská 5, 602 00 Brno ze dne 13.11.2013.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloŽených stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovaných zvláštnÍmi předpisy, zabezpečil plnění poŽadavkŮ vlastníků sítí technického
výbavení k napojení na ně a tato stanoviska a poŽadavky zahrnul do podmínek rozhodnutÍ.

Stavebrrí úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutÍ, za použití ustanovení
právnich předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v souladu s $ 78 odst. 't zákona č' 50/1976 sb., ve znění platném k31.12.2006
zařadil mezi úěastníky řízení:

r stavebníka (vlastníka) předmětné stavby:
Masarykova univezita, Žerotínovo náměstí č.p. 61719, 601 77 Brno-město

r vlastníky pozemků, na ktených je kolaudovaná stavba umístěna:
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, 60177 Brno-město
Státnípozemkový úřad, Husinecká č'p. 1o24t11a, 130 00 Praha g-ŽiŽkov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastnÍků:

" Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

. Úěastníci se k podkladŮm rozhodnutí nevyjádřili.
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Dle S 190 odst' 5 zákona ě. 1s3/2oo6 sb' ve znění pozdějších přepisů (věetně zákona č'
5012012 Sb. s účinností od 1.1.2-013) je u staveb pravomocné pouótenýcrr jřeoe dnem nabytÍ

účinnosti tohoto zákona, prováděno kolaudainí- řizení podle d'osavaoňich právních preopilů
(zákon ě. 50/1976 Sb., ve znění platném k 31.12'2006).

Poučení účastniků:

Proti tomuto rozhodnutíodboru územního a stavebního řízení fvlagistrátu města Brna podáním
u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisŮ tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu
orgánu 1 aby každý účastník dostal j9deň stejnopis' Náiodá-li úéasiník |otřebirý počet
stejnopisů, vyhotovÍje správní orgán na ňaxtaoy účasthíka'
odvoláním. lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho ved1ejší
ustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je népřípustňe' 

"

Stavba nesmí být uŽívána' dokud kolaudační rozhodnutínenabude právní moci'

obdrží:

účastnÍci (dodejky)

1. Masarykova univerzita, IDDS: gtmjge4
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 617tg,60177 Brno-město

2. Státnípozemkový úřad, lDDS: z49per3
sídlo: Husinecká ě.p. 1o24l11a, 130 0O Praha e-Žizkov

dotčené správní úřady

3' Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavebni prevence, lDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého ě.p' 685/1, Zábrdovice, ot+ oo Brno 14

4. Krajské hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, lDDS:jaaai36
sídlo: Jeřábkova č'p' 1847t4, Černá Pole, ó02 00 Brno 2

s. Úrao městské části města Brna, Brno'Bohunice, Odbor technickýeh sluŽeb, Dlouhá č.p'

j

,,otisk úředního razítka"

lng. Kateřina Janouchová
pověřená zastupováním vedoucí SÚ

Poplatek:
spilylLpoplatek podle zákona č)'634I2aO4 Sb., o správních poplatcích poloŽky 18 odst.7 ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.1 1 '2013.
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57713, Brno-Bohunice,625 00 Brno 25
6. Magistrát města Brna, odbor dopravy, lDDS: a7kbrrn

sídlo: Kounicova č.p' 949167, Brno-střed, Veveří,601 67 Brno 2
7" Magistrát města Brna, odbor VLHZ, lDDS: a7kbrrn

sídlo: Kounicova ě'p' 67, 601 67 Brno-město
8. Magistrát města Brna, odbor Životního prostředí, lDDS: a7kbrrn

sídlo: Kounícova 67, 601 67 Brno-město
9. oblastní inspektorát práce, pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sÍdlem v Brně, IDDS:

a9heffd
sídlo: Milady Horákové č,p. 1970/3, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ostatní

10. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sidlo: Renneská třída čl.p'787l1a, Štyřice, 639 00 Brno 39

11' Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Hybešova č.p. 254116, Staré Brno, 602 00 Brno 2

12. E.oN Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. óerstnera č.p' 2151t6, České Budějovice 7,37o 01 České Budějovice 1

13' Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou é'p.26612,140 00 Praha 4_Michle

14' Technické sítě Brno' akciová společnost, lDDS: S5kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 82215, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

15. A PLUS a.s., IDDS:afhm2t8
sídlo: Netroufalky č.p.79717,Brno_Bo"hunice, 625 00 Brno 25

16. Jihomoravská ptynaienšm, a.s', lDDS: yhscfc9
sídlo: Plynárenská č,p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

17. referent
18. spis



Zápis ť#
z 10. zasedán I MC Brno-Bohunice kona né dne 22.03.2023

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, pan Juras, Mgr
MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, lng. Kamarád

Zasedání řídil starosta MČ Brno-Bohunice lng. Antonín Crha

Forma zápisu hlasování _ pro/proti/zdrŽel se/přítomno'

l. Program jednání:

Stará, Mgr. Nádvorníková,

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předloŽený program jednání, který je
přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování- 6/0/0/6.

ll. Schválení zápisu Rady Mč ze dne 08.03.2023l

Rada MČ Brno-Bohunice schvátila zápis z 09. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
08.03.2023.
Hlasování- 6/0/0/6.

lI. Projednávané body dne 22.03.2023:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku zhotovitele veřejné zakázky na akci
"Úprava veřejného prostranství na utici spooní v MČ Brno-Bohuňi." _ stavební objekt
náVes" od firmy ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 501/9' 664 48 Moravany,
lČo 25504011, náklady ve výši 4'662'247,53 Kč bez DPH, oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kde vybraný
úýastník je firma ZEMAKO, S.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
lČo25504011, které je přílolrou č' 2 zápisu, smlouvu o dílo č. 0B-035/23lTs sfirmou
ZEMAKO, s.r'o', Bohunická cesta 5o1/9,664 48 Moravany, lČo 25504011, která je
přílohou č. 3 zápisu a ukládá starostovi MČ oznámení o výběru nejvhodnější nabídŘy
a smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na akci ,,Zťizení parkovacího pruhu na ulici Běloruská v MČ
Brno-Bohunice" od firmy ZPl, spol. s r'o., U Červeného mlýna 613t2,612 o0 Brno,
tČo +ogoe774, cenu vé výši 88'ooo Kč bez DPH, smlouvú o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti č. 08-036t23tTs s vybraným uchazečem, Řterá je
přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o zhotovení projektové
dokumentace a o inŽenýrské činnosti podepsat'
Hlasování_ 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky
z čl. lV. odst. 1 pígm. c) z Pravidel pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek
financovaných MC Brno-Bohunice, z dŮvodu předchozí velmi dobré zkušenosti při
realizaci dodávek s uvedenou společností v roce 2017 , 2o1B a 2O2O' vyznačující se
dlouhou Životností a odolností, nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,Revitalizace
laviček vMČ Brno-Bohunice" od firmy Urbania, s'r.o', Hlavní 21,664 48 Moravany,
tČo zazqz826, cenu ve výši 148.237 Kč bez DPH, kupní smlouvu č' oB-o37/23lTS
s firmou Urbania, s'r.o', Hlavní 21', 664 48 Moravany, lČo 26242826' která je přílohou
č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ kupní smlouvu podepsat'
Hlasování- 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.
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4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č' 08-034l23lMo o nájmu bytu č. 'l3
zvláštního určení, o velikosti 2+kk, s nájemcem paní Mgr. Kateřinou Jirsovou, rok
nar' 19B8, dosud bytem Chudčická 1,635 00 Brno, v bytovém domě Pod Nemocnicí 25,
která je přílohou č' 6 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování - 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu č. o8-o38l23tWo o nájmu bytu č. 14
zvláštního určení, o velikosti 1+kk, s nájemkyní paní Hanou Nováčkovou, rok nar. 1949,
dosud bytem NeuŽilova 2,625 00 Brno, v bytovém domě Arménská 4, která je přílohou
č. 7 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o nájmu bytu podepsat.
Hlasování _ 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru v přízemí
objektu občanské vybavenosti Dlouhá 57713, Brno, na pozemku p.č. 192912
v k' ú. Bohunice, kteý je přílohou č' 8 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr podepsat
a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen.

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaIuje fyzickou likvidaci přebytečného a neupotřebitelného
majetku ruČ ote Návrhu navyťazení majetku č. 1t2O22 aŽ3612022, které jsou přílohami
č. 9 aŽ č,' 44 zápisu, ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly zajistit provedení
fyzické likvidace v souladu s bodem V' písm. c) Směrnice tajemníka č. 112019 a vedoucí
Fo zajistit odúčtování z finanční evidence. Přílohy č' 9 aŽ č,. 44 zápisu jsou uloŽeny na
odboru majetkovém a kontroly.
Hlasování - 6/0/0/6' Návrh usnesení byl schválen'

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Plnou moc na vydání souhlasu s umístěním
výrobny elektřiny a se stavbou rozvodného zařizení na jednotlivých nemovitostech
v majetku statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice, se společností SAKo Brno
SOLAR á'S., se sídlem Jedovnická4247t2,628 oo Brno, lČo 141o332o, zastoupené
lng. Petrem Nezvedou, ředitelem společnosti, dle předloŽeného návrhu, kteý je
příIohou č' 45 zápisu a uktádá starostovi MČ schválenou Plnou moc podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. o4lRMČ v rozpočtu MČ
Brno-Bohunice pro rok 2023 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 46 zápisu
a ukládá vedoucí odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje uloŽení povinnosti fyzické asistence při blokovém
čištění v MČ Brno-Bohunice Městské policii, revír Západ, a to Ve dnech dle
harmonogramu blokového čištění v MČ Brno-Bohunice v roce 2023 v termínech jarního
čištění 12'04. - 10.05.; letního čištění 21'07. _ 28'07' a 14.08 _ 18.08'; podzimního
čištění 16.10., 18'10. - 31.10., a to vŽdy od 08:00 hod. do 17:00 hod. a ukládá vedoucí
odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko vedoucímu Městské policie, revír
Západ.
Hlasování -7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

11) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s úhradou nákladů na odstranění, odstavení
avrácení silničního vozidla v rámci blokového čištění dne 26.10.2022 panu ondřeji
Plškovi, bytem Záhorská 1o, 463 12 Šimonovice a ukládá vedoucí odboru technických
sluŽeb sdělit toto stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.
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12) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o poskytování sluŽeb datových center
TSB č. 08-039/23lMC od firmy Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem
Barvířská 82215,602 00 Brno, lČo 25512285, náklady ve výši 4.150,oo Kč bez
DPH/měsíc a náklady na aktivaci slu-Žby ve výši 15'ooo Kč bez DPH, která je přílohou
č.47 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o poskytování sluŽeb datových center
TSB podepsat.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen'

13) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro provedení
stavby ,,Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, Bohunice l' zpracované
společností Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 oo Brno, lČo 2551228,5, vedoucí
projektu lng. Miroslava Vraná , v 11t2O22, za podmínky obnovy všech dotčených ploch
a za dodrŽení podmínek vyjádření odboru technických sluŽeu ÚtvtČ Brno Bohunice
č. j. BBOH 101565123/T5 ze dne 06.03 '2023, poŽaduje, z důvodu plánovaného rozšíření
křiŽovatky ulic Ukrajinská a Lány o cca 1,5 m, posunutí sloupu veřejného osvětlení č. S_
1219-001 na pozemku p' č. 87611 v k. ú. Bohunice o cca 1,5 m dál od komunikace
směrem do zeleně a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli'
Hlasování _7l0l0l7 ' Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal'' lng. otakar Kamarád

lng
starosta MČ

nín Crha
místostarosta MČ

lička


