
Slováková Lenka (MČ Brno-Bohunice) 
 

Od: Frimmelova <Frimmelova@seznam.cz> ÚMč Brno-Bohunice  / 
Odesláno: 6. října 2017 11:10 Doručeno: 06.10.2017 

BBOH/06064/17 
 

Komu: podatelna.bohunice@brno.cz ii5ty přílohy 2  

Předmět: z.č. 106/1999- informace druh  
Úřad městské části Brno-Bohunice bc08es655410bc Stavební úřad 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žádost o informaci se týká provádění zateplení bytového domu na ul. Vedlejší 2, Brno-Bohunice. 
Objekt se nachází v lokalitě, kde přibližně v období od konce dubna do začátku října hnízdí chráněný rorýs obecný 
(ohrožený druh). Vzhledem k tomu, že je již umístěn zateplovací materiál ze strany východní, je zjevné, že větrací 
otvory pod střešním pláštěm (atikou) jsou zcela zakryty. Ze západní strany zatím práce provedeny nebyly. Severní a 
jižní část domu jsou ještě otvory nezakryty, ale práce postupují rychle. Otvory ze západní strany již dříve byly 
uzavřeny mřížkou, z východní strany byly doposavad otevřeny a bylo v době hnízdění patrné zalétávání hnízdících 
ptáků otvory dovnitř. 
Uzavření těchto otvorů v místě, kam se roky opakovaně tito ptáci navrací za účelem vyvést novou generaci, může 
dojít k zásadnímu dopadu na jejich možnosti hnízdění. 
V lokalitě se vyskytuje i netopýr hvízdavý a rezavý a nyní je období jeho zalétávání k zimnímu spánku. 
Rorýs obecný je chráněn dle prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb.. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Dle stavebního zákona ve smyslu S 103 písm. h) je k provedení prací povinné ohlášení stavebních úprav, předpokládám, 
že bylo nutné minimálně ohlásit záměr zateplování, k čemuž je nutné i stanovisko příslušného orgánu ve smyslu zák. 
114/1992 Sb., případně udělené výjimky ve smyslu S 5 tohoto zákona a dalších. Jeho obsahem by mělo být i povinnost 
zachovat všechny otvory v atice, nebo povinnost zabudovat alternativní řešení k hnízdění. 

Žádám Vás o předložení všech podkladů, které Vám byly v této věci předloženy (vlastníkem budovy 
nebo stavebníkem), a to i vyjádření příslušných orgánů k záměru zateplování. 
Rovněž informaci o povinnosti zřídit alternativní způsob vytvoření hnízdišť pro rorýse obecného, pokud 
není obsahem některého z vyjádření. 

Tato žádost je urgentní vzhledem k tomu, jak rychle postupují práce. 

Děkuji za vyřízení 

Mgr. Bc. Frimmelová Renata 
17.11.1965 
Vedlejší 696/6 
625 OO Brno 
frimmelova@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nováková Petra (MČ Brno-Bohunice) 
 

Od: Nováková Petra (MČ Brno-Bohunice) 
Odesláno: 13. října 2017 13:47 
Komu: Ifrimmelova@seznam.cz' 
Předmět: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 
Přílohy:  
Dobrý den, na zateplení bytového domu Vedlejší 2 bylo vydáno stavební povolení spis zn. S-
BBOH/03526/15/SÚ ze dne 
14.8.2015 v právní moci 2.9.2015. 
V příloze zasíláme stanovisko OŽP MMB a ČESON (průzkum byl proveden 14.9.2017, budou vytvořeny náhradní 
hnízdiště). 

S pozdravem 

Ing. Petra Nováková 
vedoucí stavebního odboru 

Úřad městské části města Brna 
Brno-Bohunice 
Stavební úřad 
Dlouhá 3, 625 OO Brno 

Tel. 547 423 836, 724 925 259 
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čESON 

Ceská společnost pro ochranu netopýrů 

ČESON, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 OO Praha 2 

Stanovisko k výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů na bytovém 
domě Vedlejší 2, Brno — Bohunice 

Úvod 

Průzkum výskytu chráněných druhů netopýrů a ptáků byl realizován na základě objednávky 
společnosti ADAPTA, spol. s.r.o., z důvodu stavebních úprav bytového domu Vedlejší 694/2, 
Brno — Bohunice. 
Práce zahrnují zateplení obvodového pláště tmelení spár mezi panely bez stavby lešení. 

Metodika 

Bytový dům Vedlejší 694/2 je samostatně stojící panelový dům. Dům je podsklepen s osmi 
nadzemními podlažími a plochou střechou. 

Průzkum budovy byl realizován dne 14. 9. 2017 v souladu se závaznou „Metodikou 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů” Ministerstva životního prostředí. 
Byla provedena vizuální prohlídka vnějšího pláště budovy včetně spodních okrajů střech pomocí 
dalekohledu. 
Průzkum aktuálního výskytu ptáků byl prováděn 14. 9. 2017 kontrolou z exteriéru (pozorování 
ptáků) s pomocí dalekohledu a fotoaparátu. Aktuální výskyt netopýrů byl sledován 14. 9. 2017 
také z exteriéru za pomoci ultrazvukového detektoru v době večerní výletové aktivity netopýrů. 
Průzkumu se dále účastnil Ing. Jan Čermák, Dr. 

Podle Databáze registrovaných hnízdišť synantropních druhů ptáků na www.rorysi.cz bylo 
na budově Vedlejší 694/2 dne 3.7.2014 zaznamenáno hnízdiště rorýse obecného na severní 
straně v obvodovém plášti. 

Dům Vedlejší 694/2 je též veden v databázi nálezů ČESON. Jedná se ale o záznamy letové 
aktivity netopýra rezavého (Nyctalus noctula) a netopýra hvízdavého (Pipistrellus 
pipistrellus)poblíž budovy. Ukryt zde nalezen nebyl. 

Výsledky 

Na budově se nacházejí potenciální úkryty netopýrů i rorýsů, a to zejména spáry mezi panely a 
štěrbiny mezi podlahami balkónů a přilehlou zdí. Všechny podstřešní ventilační otvory i 
odvětrání spłzł Jsou opatřeny mřížkami a tudíž pro netopýry i rorýse nepřístupné. 
Při obhlídce budovy pomocí dalekohledu nebyly nalezeny žádné pobytové stopy ptáků, 
Při průzkumu aktuálního výskytu ptáků nebyla zaznamenána jejich přítomnost na budově. Termín 
průzkumu však již není vhodný pro zjišťování přítomnosti ptáků na hnízdištích. 
Při chiropterologickém průzkumu, který byl realizován v době večerní výletové aktivity 
netopýrů 14. 9., nebyl na domě zjištěn žádný aktuální úkryt netopýrů. V okolí budovy byl 
zaznamenán 2x přelet netopýra rezavého (Nyctalus noctula). 
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Závěry a doporučení 

Na severní straně budovy Vedlejší 694/2 se nachází hnízdiště rorýse obecného (Äpus apus), a to ve 
štěrbinách v obvodovém plášti, Na domě nebyl zjištěn žádný aktuální úkryt netopýrů. 

Doporučuji: 
l , Na severní straně budovy nebudou rekonstrukčni prace probihat v hnizdnim obdobi roryse 

obecného (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna). 

2. Na stejné budově je nutné zajistit vytvořeni náhradních hnízdních příležitostí instalací dvou 
čtyřkomorových prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecné tak, aby byly 
umístěny se shodnou nebo obdobnou stranovou orientaci (tj. na severní straně). Doporučené 
umístění budek je vyznačeno na Obr. 1. 

3. Na západní, jižní a východní straně mohou probíhat stavební práce, s ohledem na zvláště 
chráněné druhy živočichů (netopýry a rorýse), bez omezení. 

Upozorňujeme, že všechny druhy netopýrů i rorýs obecný (Apus apus) patří mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů. Právní ochraně podléhají také jejich hnízdiště a úkryty, a to jak 
přirozené, tak umělé. Na fyzické či právnické osoby zasahující do jejich hnízdišť a úkrytů nebo 
provádějící činnosti způsobující jejich rušení se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

V Brně, 18. 9. 2017 

Zpracovala: Mgr. Hana Berková, Ph.D. Česká 
společnost pro ochranu netopýrů tel: 
737 106 361, e-mail: berkova.hana@gmail.com 
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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR Ž\VOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 
BRNO oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, referát posuzování viivú na životní prostřed} 

006 
VÁŠ DOPIS ČJ..   

ZE DNE: I .3.2015  

SPIS. ZN.   MORAVING 
s.r.o. 

NAŠE Č.J.. MMB/0102153/2015/JN Ing. Michal Kubiš 
  Šumavská 3 1 

VYŘIZUJE: 

 
TEL.:  

Jana Němcová 
542 174 564 

612 54 BRNO 

FAX: 542 174 509  

E-MAIL: nemcova.jana@brno.cz  

DATUM: 2015-03-26  

POČET LISTŮ: 
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Stavební úpravy bytového domu na ulici Vedlejší 2 v Brně - Bohunicích 
Investor: Družba, s.b.d. 
Stanovisko pro stavební řízení Městská 
část: Brno—Bohunice 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle S 4 zákona č, 
183/2006 Sb., stavební zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody 
a krajiny se stavebními úpravami bytového domu Vedlejší 2 souhlasí za předpokladu respektování níže 
uvedených podmínek: 

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště domu, strojovny výtahu a stropů nad technickým 
podlažím, výměna zábradlí balkonů a související stavební úpravy. 

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Odborný referent: Ing. Markéta Durnová tel: 542 174 571, durnova.marketa@brno.cz 

Vlivem stavebních prací prováděných v rámci této akce může v dotčené lokalitě docházet k 
přechodnému zvyšování prašnosti, Z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (pětileté průměry 
koncentrací škodlivin za období 2009 2013) je patrné, že v místě stavby dochází k překračování 
krátkodobého imisního limitu u prachových částic PMIO (36, max. 24hod, průměr zde činní 53 ug/m , 
stanovený imisní limit je 50 ug/m , přípustná četnost překročení je 35 dnů za kalendářní rok). Při 
provádění stavebních prací referát ochrany ovzduší OŽP MMB vyžad dodržování technických a 
organizačních opatření dle předložené projektové dokumentace (zpracoval Ing, arch, Josef Javůrek, 
únor 2015). 

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění: 



Odborný referent: RNDr. Helena Řezníčková, tel: 542 174 534, reznickova.helena@brno.cz 

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou, proto nejsou podstatné 
připomínky. 

Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, 
odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné 
prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - 4 zákona č, 183/2006 Sb., v platném 
znění, stavební zákon. 

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platnéłn 
znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně: 
Odborný referent: Ing. Monika Navrátilová, tel: 542 174 553, navratilova.monika@brno.cz 

Na základě zpracovaného monitoringu byl na daném objektu prokázán výskyt zvláště chráněných 
druhů živočichů (rorýsi, netopýři), Orgán ochrany přírody upozorňuje, že kromě splnění požadavků 
plynoucích z vyjádření odborných organizací ČESON a ČSO, je nutné zažádat příslušný orgán 
ochrany přírody, tj. KÚJmK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, v 
souladu s ustanovením 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen „zákon o ochraně přírody"), o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. 

Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek 
sankce ve výši až 100.000 KČ, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti 
může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle S 87 a 88 zákona o ochraně přírody). 

Odborný referent: Taťána Hajdová, tel: 542 174 561, hajdova.tatana@brno.cz 

OŽP MMB požaduje při realizaci stavby dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy — ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání. 

O povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně zažádejte OŽP ÚMČ Brno-Bohunice, který 
stanoví specifické podmínky a požadavky. 

MAGISTRÁT MĚSTA 
BRNP prostředí 67 

Brno 

 vedoucí  životního prostředí 

 

životního  
nicova  

ček 



 


