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Úřad městské části města Brna

Stavební odbor
Dlouhá 3, 62500 Brnp_Bohunice

k rukám váŽené paní

lng. Petry Novákové

Vyřizuje:

V Praze dne Ż.2.20L8

Věc: Žádost o vyhotovenĺkopiÍ listin

Vážená paní inženýrko,

www.CenovaMaPa.org
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rádi bychom touto cestou poŽádali váš stavební úřad o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou

podstatnými listinami ve stavebních řízenÍtýkajícĺch se výstavby vybraných bytových projektů, které se

realizují na území vašĺ městské části. teaná se vždy o územní rozhodnutí a stavebnÍ povolení (případně

jakýkoliv dokument, který nahrazuje standardní stavebnÍ povolení) týkajícĺ se rĺýstavby bytoWch domů'

samozřejmě za předpokladu, Že již byly pravomocně vydány, případně o ten z dokum.entů' který jiŽ byl

vydán' V případě, Že jiŽ bylo na konkrétnÍ bytový projekt vydáno pravomocné Kolaudačnĺ rozhodnutÍ' popř'

PřidělenÍ čísla popisného, prosÍme l o kopii tohoto dokumentu. Seznam konkrétních bytových projektů

přikládáme dále.

o vyhotovení kopií těchto dokumentťl si dovolujeme požádat na základě zákona 106/1999 sb' _

Zákon o svobodné' pĺr,upu k informacím, jako s'polečnost, která dlouhodobě zpracovává informace

o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku'

V souvĺslosti s touto našĺ Žádostí mi dovolte krátce představit projekt Cenová mapa prodejních cen ČR'

Tento projekt, který reprezentuje internetová aplikace www'CenovaMppą'o[g' od roku 2009

zpracovává průběŽnj .tuäi" o vývoji českého rezidenčního trhu a sbÍrá klíčová data k rezidenčnímu

trhu, jehoŽ podstatnáu součástíje i ňová bytová výstavba. Vytvořili jsme projekt cenové mapy reálných

transakčnÍch, tedy skutečných cen, za kte;é se nemovitosti, zejména nově vystavěné byty v bytowch

p'"Ĺa".ľ,, í en ir.ut"eně obchodujÍ. Postupně jsme vytvořili veřejně dostupnou cenovou mapu pro

odbornou veřejnost, která poskytuje detailnĺ prárlleo o skladbě bytového fondu v krajských městech,

eviduje nejen starší nemovitosti, ale i novostavby, které vznikly od poloviny devadesátých let a sleduje

i nově vznikající projekty' Poskytuje relevantní ĺáaje o cenách rezidenčních nemovitostí' zejména bytů

v daném mÍstě a čase, přehledné statistiky o počtech transakcĺ, vývoji cen nemovitostí i počtu a

velĺkosti nově vznikajících bytů. Na p'ł.rti dlouhodobě spolupracujeme s českým úřadem

zeměměřičským a katastrálním a jeonotíivými katastrálními úřady, mezinárodní poradenskou

společností Deloitte a profesnÍmi organizacemi, např' Asociací developerů'

V současné době pouŽívá ke své práci aplikaci CenovaMapa.org široká část odb-orné veřejnosti, více

neŽ polovĺna developerských spoleenosiĹ ŕt.'e staví bytové ňrojekty, přední .české 
banky' realitní

kanceláře a řada znalců v oblasti oceňování nemovitostí' Asociace developerů nás požádala' abychom

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o' se sídlem Králodvorská 1086/!4, Praha 1' 1]'o oo' www'CenovaMapa'org

lđ'lłioó]jó, olČ:: czzątaot3o, číslo účtu: Komerční banka a.s' to7'7718600277 lotoo

Společnost zapsaná u oucr,oanĺÄ rejstřĺku vedeném Městským soudem v Praze pod sp' zn'ć't84Ż0t'

datová schránka: 3w35q9b
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sledovali a poskytovali objektivní informace o hlavních technicko-právních údajích, které se týkají
staveb nových bytových domů. Zejména se jedná o údaje, zda a kdy byla vydána klÍčová povolení, tedy
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a následně, kdy byly stavby dokončeny, tedy kdy byl

vydán kolaudační souhlas, doklad o přidělení čÍsla popisného a kdy byla stavba zanesena do katastru
nemovitostí. Dokumenty týkajícĺ se závěrečné fáze projektu získáváme jako opisy listĺn z katastru

nemovitostí, Váš úřad si dovolujeme požádat o výše uvedené listiny, které povolují vznik bytornŕch

objektů. V této souvislosti si dovolÍm upřesnění. Nepotřebujeme povolovací lĺstiny týkajĺcí se např.

komunikacĹ přĺpojek sítí apod. VŽdy se pro zjednodušeníjedná pouze o dané dokumenty týkající se
konkrétního bytového domu, nebo souboru budov, které jsou aktuálně povoleny.

V našem projektu hledáme nejefektivnějšĺ cestu, jak získávat data z veřejných zdrojů, proto

nakupujeme data od Čuzr ve výměnném formátu a následně tato doplňujeme dalšími vhodnýmĺ údajĺ,
zejména údaji o transakčních cenách z arch|vů jednotlĺvých katastrů. obdobným způsobem chceme
data doplňovat io dokumenty z příslušných stavebních úřadů.

Věřím, že budeme moci stejnou formou spolupracovat i s Vaším stavebním úřadem. Pokud to bude
možné, rádi bychom se na vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnosti, abychom zajistĺli
pravidelnou aktualĺzacĺ údajů. Rád bych si tak s Vámi současně ĺ upřesnil, zda je pro Vás vhodnějšĹ
abychom podávali žádost takto hromadně, na většĺ množství projektů a směrovaliji na Vás, nebo zda

by bylo vhodnějšíadresovat žádosti o informace k jednotĺĺvým projektům na konkrétníreferenty, kteří
majĹ dle úřednídesky, danou akci ve své gesci. Současně věřím, Že vzhledem k relatĺvně malému počtu
paralelně probíhajícĺch nových bytouých projektů, nebude vyhotovování navrhovaných dokumentů pro

váš úřad velkou zátěží.

V příloze zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové
bytové ýstavby ve Vašem městě' Umístěnĺ objektu lokalizujeme parcelnÍm číslem, na kterém se
výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází obvykle z vlastnĺka pozemku,

resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlĺvých projektů. obchodní název
prezentovaný veřejnosti se bohuŽel nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním
řízení, proto považujeme za klÍčovou identĺfikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba
probíhá. Pokud byste mělĺ povědomí i o dalšívýstavbě, která je jĺŽ ve stadiu schválení a my ji doposud
neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám tuto informacĺ, pokud je to možné, poskytnete.

S pozdravem

lng. Miĺan Roček
jednatel

Příloha: Seznam projektů pro vyhotoveníkopiídokumentů .

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. se sÍdlem Králodvorská tO86/!4, Praha 1, 110 oo, www.CenovaMapa.org
lĆi 24l6ot3o, Dlć cz24I6ot30, číslo účtu: Komerční banka a.s. to7-7718600277/oloo
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. č. t842ot,
datová schránka: 3w35q9b
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Stavebníúřad

Váš dopis č'j.
Ze dne:
Naše t'j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

06.02.2018
BBoH/01589/18/sÚ
s-BBOH/o1316/18/SU
lng. Petra Nováková
547 423 836
547 352946
staveb@bohunice. brno.cz
21.02.2018

Společnost pro cenové mapy čR s.r.o.

Králodvorská č.p. 1086114

1í0 00 Praha 1-Staré Město

tloi 4499278s
Dtl: C244992785

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
_ vyhotovení kopií listin

Vážení,

Úřad městské části města Brna, Brno_Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle S 13 odst' 1 písm. c) zákona ě. 183/2006sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti s Vaší Žádostí o poskytnutí informace dle zákona
ě' 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisŮ, kterou
obdrŽel dne 06.02.2018' týkající se Vaší Žádosti, sděluje, že na stavbu na pozemku
parc. č. 133117 k.ú. Bohunice bylo vydáno (vše v přĺloze):

- Územní rozhodnutí pod spis zn. S_BBoH/o3359/1olsÚ ze dne o1.o7.2o1o

- Stavební povolení pod spis zn. S-BBoH/o2189t17tSÚ ze dne 31 '5.2017, rozhodnutí
oprava zřejmých nesprávností pod spis zn' S-BBoH/o3523t17tsÚ ze dne 08.06.2017

S pozdravem

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352946

,,otisk razltka"

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: Spis

obdrží:
úěastníci (dodejky)
1. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b

sídlo: Králodvorská č.p. 1086/1 4, 110 00 Praha 1_Staré Město

lJřad méstskó cásti města Brna

Bíno-Bohunice
Stavební úřad

l)!, , tr" .-ł. 62:i oo Bľnc í i )

Bankovní spojenĺ: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet 19-519 o81 0217lo1oo
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Úľao městské ěásti města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavební úřad

Čl.,
Spĺs. zn
Vyřizuje
Tel.:
E-mail:

BBoH/03359/10/sÚ
s-BBOH/03359/10/SU
lng. Kateřĺna Janouchová
547 423 834-5
staveb@boh un ice. brno. cz

V Brně dne:.'....
/r, ,

V Brně dne 01 .07 ' 2010

cAMPUs - REZIDENčľĺí łneÁl
Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHlÁŠxe
RozHoDNUTí e .351

Společnost A PLUS a.s. Česká 154t12,602 oo Brno, lČ: 26236419 zastupující stavebníka,
kteým je cD XXl a.s., česká 154t12,602 oo Brno, ic: zssgggo1, podalä dne 04.05.2010
u zdejšího stavebního úřadu Žádost o vydání Územního rozhodnutí o umístění stavbycAMPUs - REzlDEľčľí AREÁL v ulicícń Netroufalky a Studentská, v rozvojovém Územi
Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) Masarykovy unĺverzity
Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno_Bohunice, jako stavební riřad příslušný podle s 117
odst.. 1 pism. c) zákona č. 50/1976 sb., o územním plánování a stavébním ráol v plainéń
znění (dále jen stavební zákon) posoudil v Územnim řízení Žádost o vydání územního
rozhodnutĺ a na základě toho vydává podle $ 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
GAMPUS - REzlDEľ.lcľĺí AREÁL v ulicích Netroufalky a Studentská, v rozvojovém (lzemí
Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) Masarykovy univerzity
Stavba bude umístěna v Území vymezeném PraŽskou radiálou, areálem Fakultní nemocnice
v Brně a areálem UKB lt4asarykovy univerzity v Brně _ mezi ulicemi Kamenice, Netroufalky,
soubor staveb protíná ulice Studentská.

Stavba bude umís!ěĺa na pozemcích p'č. 132gt1, 132gl2, 132gt5, 132gt6, 132gtg, 132gt1o,
1329ĺ11, 1330, 133111, 133117, 1331/8, 1331t27, 1331132, B;ilt72, iselfts, 1331ĺ74',
r?1l75, 1331176, 'l331l77, 1331t78, 133'ĺ/80, 1331tg1, 133411, 133415, B34ĺ6, 133811,
133812, 1338/3, 1338/5, 1338/8, 1338/9, 1338/1o, 1338/11, 13'38/í3, 1338t14, 

'1338/15:

1999{16' 1338/18, 1338/19, 1338t2o, 1338t21, 1338t22, 1338ĺ23, 1338t24, 1338ĺ26,
1338ĺ27,1338128, 134011,134ol3, 134ot4, 134ot5, 134ot6, 134715, 1'348, B4g;t1, 1349/3;
134914, 134915, 134916, 134917 , 1349t9,'ĺ35o, 1383,t2,1383/3, 1383/6, vše v k.ú. Bohunice.
Soubor staveb CAMPUS REZ|DENČNĺ AREÁL bude slouŽit funkci ubytovánĺ
kombinovaného se sluŽbami a bude doplňovat funkci výuky, admĺnistrativy, výzkumu a
sl-u.Žeb, které naplňYjg."šľšl kampus". Soubor staveb cnľĺpÚs - REZIDENćŃiiräĚÁř iädělen na tři základní části. Stavba l. je umístěna severně od školské části areáĺu Kampusl.Na ni severně přes ulici Netroufalky navazuje Stavba ll. Stavba lll. je umĺstěna
v severovýchodní části výše zmĺněné lokality, je protnuta ulicĺ Studentská, na iíznl straně je
lemována ulicí Kamenice'

Celková zastavěná plocha souboru staieb _ 16 732 m2. celkový počet ubytovacĺch jodnotek
bude 366 pro cca 'l810 ubytovaných osob.
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STAVBA l. je tvořena souborem dvou ubytovacích objektŮ B a C a je propojena pomocĺ
pěších komunikací s objekty univerzitního kampusu.
objekt B je od druhého nadzemního podlaŽí dále členěný na 81 , 82 a 83 má 'ĺ podzemní a
5 nadzemnĺch podlaŽí a obsahuje v 1.PP kryté parkování, v 1.NP kryté parkování, technické
zázemí, sluŽbyspojené s ubytováním a ubytovacĺjednotky, ve2'-5. ůnyťovacíjednotkyspolu
s technickým zázemÍm
Půdorysné rozměry budovy jsou 67,3x58,3m, výška objektu je 18,7m.
objekt C je od 2.NP dále členěný na C1 - c3, je s objektem B propojen pěší lávkou v úrovni
2.NP a je řešen obdobně, s tím rozdílem, Že obiahuje'pouze nabzemhĺ pbolazĺ.
Půdorysné rozměry budovy jsou 33,8x58,3m, výška objektu je 15,7m.
Vjezdy do parkovacích garáŽí budou z ulice Studentská. Podél západní fasády objektu 81 je
navrŽena protĺhluková skleněná stěna, obdobná protihluková stěna uzaiirá atria mezi
jednotlivými bloky Stavby lz jiŻnÍ strany.

STAVBA ll. je tvořena souborem objektů D (D1, D2, D3) a E (E1 ,E2,E3, E4), částečně
obklopujícím vodní plochu, domĺnantním objektem F a dále kruhovým samostatńě stojícím
jednopodlaŽním objektem kavárny K.
objekty D1-D3 a É1'E4 se 6 nadzemnĺmi podlaŽími a objekt F se 13 nadzemními podlaŽími
spojují dvě podzemní podlażí krytých parkování, ve kteých je také umístěno technické
zázemÍ. 1.NP obsahují technické zázemĺ, komerční plochy a ubytovánĺ, 2.-12. NP obsahují
ubytování, ve 13.NP je umístěno technické zázemi.
Půdorysný tvar podzemních podlaŽí, která jsou společná pro objekty D, E a F má esovitý
průběh o středním poloměru 43m. Zastavěná plocha podzemňíc[ podlaŽĺ je 3 331 ffiź,
půdorysné rozměry budovy D jsou 63x20m, výška budovy D je 20,40m.
Půdorysné rozměry budovy E jsou 83x20m, výška budovy 20,4m'
Nadzemní část budovy F je trojúhelníkového tvaru se zaoblenými rohy. Rozměry stran
venkovního pláště jsou 24,5x24,5x24,5m, výška budovy je 43,8m.
objekt K má kruhový tvar o poloměru 6,3m a výšku 3,7m.
Yýjezd a vjezd do podzemních parkovišť bude z jiŽního okĘe bloku E z ulice Netroufalky.
JiŻní nároŽí objektu D a E chránĺ proti hluku protihlukové skleněné stěny.

$TAVBA lll. je tvořena souborem pěti objektů G1, G2 a H1, H2, H3, přemosťujících ulici
Studentskou. Jedná se o terasové domy svaŽující se směrem k centru města. oojekty 1sou
mezi sebou vzájemně propojeny systémem podzemního parkování ve dvou podlaŽích.
Vjezdy do obou úrovní parkování jsou z ulice Studentská, vjezd do niŽší úrovně je mezi
objekty G1 aG2 a vjezd do horníúrovně meziobjekty H2 a H3.
obiekty mají 2 podzemní a 7 nadzemních podlaŽí. Ve 2.PP (nad úrovní terénu svahu) je
umístěno ubytování a technické zázemí, v 1'PP ubytování a sluŽby spojené s ubytováním,
technické zázemÍ a podzemnĺ parkování, v 1.NP ubytování, technické zázemÍ a podzemní
parkování, ve 2.NP ubytování a sluŽby spojené s ubytováním a ve 3._7.NP ubytování.
Půdorysné rozměry podzemních podlaŽí budovy G jsou gg,6x59,6m, znichŽ nad terén
vyrůstají dvě samostatné budovy G'l o rozměrech 54,7x16,0m a G2 o rozměrech
54,7x16,0m. Výška objektu je 33,1m'
Půdorysné rozměry podzemních podlaží budovy H jsou 12O,Ox78,Om, znichŽ. nad terén
vyrůstají tři samostatné budovy H1 o rozměrech 54,7x16,0m, H2 o rozměrech 72,7x16,Om a
H3 o rozměrech 54,7k16,0m' Výška objektu je 33,1m.
V podjezdech v ulici Studentská jsou navrŽena protihluková opatření - tunely, které jsou
kombinací plné střechy a prosklených bočních stěn a lemují z obou stran všechny domy G i
H. Proti hluku z ulice Kamenice je před nároŽÍmi objektů H1, H2, G1 a G2 navrżena
protihluková skleněná stěna.
SluŽby spojené s ubytováním v rámcillsouboru staveb cAMPUs _ REZlDEľĺČruĺ AREÁL
budou recepce, úschovny kol a zavazadel, prádelny, stravovací zaŕízeni, společné prostory
pro kulturní a sportovní vyŽití ubytovaných, ostraha, prostory pro správu objektu včetně

čj, BBoH/03359/10/sÚ 2123



skladů pro ÚdrŽbu areálu. Technické zázemí bude obsahovat kotelny, regulační stanice
plynu, odpady.
odstavná a parkovací stání pro CAMPUS - REZIDENČNĺ AREÁL jsou navrŽena V celkovém
počtu 905, z toho

271 pro Stavbu l., a to 251 v hromadných garáŽĺch a 20 venkovních stání,
238 pro Stavbu ll', a to 196 v hromadných garáŽích a 42 venkovnĺch stání
396 pro Stavbu lll., a to 378 v hromadńých-garáŽích a 18 venkovnĺch stáni.

CAMPUS-REZIDENČNĺ nnrÁl je dopravně napojen na městskou komunikační síť a to na
ulici Netroufalky a na ulici Studentskou' Vjezdy do parkování objektů Stavby l. jsou z ulice
Studentská. Podzemní parkování ve ll. Stavbě je prostřednictvím ramp napojeno na severní
část ulice Netroufalky. Krytá parkoviště ve lll. Stavbě jsou prostřednictvím dvou vjezdů
napojena na ulici Studentskou.
Z hlediska napojení na městskou hromadnou dopravu je v těsné blízkosti internátu sester -
ulice Studentská _ zastávka MHD, další se nacházeji na ulici Kamenice.

Součástí stavby rezidenčního areálu budou dále komunikace a zpevněné plochy, venkovnía
krytá parkoviště, spojovací lávka, vodnĺ plocha, opěrné zdi, trafostanice, sadové Úpravy,
demolice, rozvody a přípojky a přeloŽky inŽenýrských sítí.

Clenění stavby:

STAVBA I

Stavební objekty so 101
so 101.1
so 101.2
so 101.3
so 101.4
so 101.5
so 102
so 103
so 104
so 105
so 106
so 107
so 108
so 109
so 110
so 111
so 112
so 113
so 114

Příprava územĺ
PřeloŽka VN
PřeloŽka vodovodu
PřeloŽka STL plynovodu
PřeloŽka Vo
Hrubé terénnĺ úpravy
Objekt B
Objekt c
Spojovací lávka B-C
Sadové úpravy
Komunĺkace a zpevněné plochy
opěrná zed'
Přĺpojka kanalizace
Přípojky vody
ProdlouŽení sTL plynovodu
Přípojky STL, vnitřní plynoinstalace
Kiosková trafostanice
Kabelové rozvody NN
Přípojka slaboproudu

Příprava Území
Demolice
PřeloŽka Vo
Hrubé terénní úpravy
Objekt D
Objekt E
Objekt F
Objekt K
Vodní plocha
Sadové Úpravy
Komu5ikace a zpevněné plochy
opěrná zed'
Venkovní kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300
Přípojka kanalizace

STAVBA II

Stavebníobjekty so 201
so 201.1
so 201.2
so 201.3
so 202
so 203
so 204
so 205
so 206
so 207
so 208
so 209
so 210.1
so 210.2
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Areálová kanalizace
ProdlouŽen í veřej ného vodovodu
Přĺpojka vody, areálové rozvody
STL plynovod
Přípojky STL, vnitřní plynoinstalace
Kabelové rozvody NN
Přípojka slaboproudu

PS 31
so 301
so 301.1
so 301.2
so 301.3
so 301.4
so 302
so 303
so 304
so 305
so 306
so 307
so 308
so 309
so 310
so311
so 312
so 313

Účastníkem ŕizeni podle $27 odst. 1 zákonač. 50o/2oo4 Sb. (správnĺ řád) je:
cD XXl a.s., Česká 154t12,602 oo Brno, lČ: 25599801, Řterou zasiűpu;e A PLUS a.s.,
Česká 154t12,6o2 oo Brno, tČ: 26236419.

Pro umístění stavby a její projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v Územi vymezeném PraŽskou radiálou, areálem Fakultní

nemocnice v Brně a areáĺem UKB Masarykovy univerzity v Brně, mezi ulicemi
Kamenice, Netroufalky, soubor staveb protíná ulic-e Studentsi<á - v souladu se situací
M 1 :1000, která je nedílnou souöástí PD předávané stavebníkovi.

2. Fy9pu respektovány podmínky odboru dopravy z koordinovaného stanoviska oÚPR
MMB ze dne 01 .10.2009 čj. MMB/01 87625i2008
Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců po chodnících
v uĺ. Netroufalky a Studentská.
Pro zbudování. .oiiooje1| (sjez'dů) k jednotlivým parkovacím stáním u výše
jmenovaných objektů z ul. Netroufalky a Studentská, je podle $ 10 zákon a č;. 1sĺ1ggĺ
Sb', 'o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších pře-dpisů, nutné k vydání
povolení lrjęo_nqliuým přĺpojením rozhodnutí příslušńého sitničńího správnĺho úřadu,
kteým je oD MMB.
ľii případném zásahu do komunjkacĺ (připojení sjezdy, realizace přípojek
inŽenýrských. sítí, .zábory, atd.), poŽádá zhotoýitel stavby o- vydání rozhodnutí o
zvláštním uŽíváni komunikace příslušný silniční správní Úřad, kt-eým je rovněŽ oD
MMB.
Akce musí 

-být 
zaŕazena do harmono'gramu výkopových prací ve městě Brně, kteý je

veden u MMB-odboru technických sítí a koordinováňa s'plánovanými stavbami v t-tíio
lokalitě.
Technologi.!:ę q realizační po$mínky pro případný vstup do komunikačních ploch a
trasy staveništní dopravy stanđví Brněnské komunĺkace a.s.
Závazné stanovisko ke stavbě vydá Út\ĺČ Brno-Bohunice.

so 210.3
so 211.1
so 211.1
so 212
so 213
so 214
so 215

STAVBA III

Provozní soubory
Stavebníobjekty

Distribuční trafostanice
Přĺprava Územi
PřeloŽka kanalizace
ProdlouŽení veř. vodovodu
PřeloŽka Vo
Hrubé terénní úpravy
Objekt G
Objekt H
Sadové úpravy
Zpevněné plochy, chodníky
opěrná zed'
Přípojka kanalizace
Přípojky vody
STL plynovod
Přípojky STL, vnitřní plynoinstalace
Přípojka VN
Kabelové rozvody NN
Přípojka slaboproudu
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3 Budou respektovány podmínky odboru Životního prostředí MMB z koordinovaného
stanoviska OUPR MMB ze dne 01.10'2009 čj. MMB/0187625ĺ2008:
Z hlediska ochranv ovzduší:
Požadujeme přehodnotit navrŽený systém vytápění a zváŽit vybudování společných
blokovýctl plynových kotelen. Přepracovaný projekt vytápěńí předloŽte v dalśím
stupnĺ PD (stavební řĺzení).
Do dalšĺho stupně PD poŽadujeme dále vypracovat návrh opatření technického a
organizačního charakteru vedoucí k eliminaci tuhých znečišťujících látek (prašnosti)
po dobu výstavby areálu.

o
Do projektové dokumentace pro stave bní ní bude zpracován přehled
předpokládaných druhů a mnoŽství odpadů, které vzniknou při výstavbě a provozu,
včetně zaŕazeni odpadů dle Katalog ů (vyhláška mĺnisterstva Životníhoů odpad

zněnĺ) aprostředí č. 381ĺ2001 Sb., v platném uveden způsob nakládání s těmito
odpady (např. odstranění, energ etické vyuŽití, recyklace apod.)
S odpady, vzniklými při stavbě a provozu bude nakládáno v souladu s podmínkami,
stanovenými zákonem č.
právními předpisy _ Vyh
skládky, v platném znění.

z

185ĺ2001 Sb., o odpa
láška č. 29412005 Sb.

a

dech, v platném znění a
, o podmínkách ukládán

související
í odpadů

mt
na

Upo1o$gjęme na nutnost vyčlenění dostatečných prostor pro umístění nádob
k odkládání tříděného odpadu a komunálního odpadu (doporučujeme s přístřeškem)'
Produkce komunálního odpadu vyjádřená v litrech na osobu a dén se předpokládá'4
!_itry/osobu/den. Umístění nádob bude na vlastním pozemku, dostupné pro svozovou
firmu. Pro komerční prostory musí být vyhrazeny samostatné shromaŽdbvací nádoby
(nelze vyuŽívat nádob určených k odkládání komunálního odpadu fyzických osob).
Upozorňujeme, Že dle studĺe ,,Hląvinková P.:ldentifikace staých skládek a zátěŻí na
Území města Brna-západní část. MS Ústav geoniky AV ČR _ ilobočka Brno, 1999" se
v zájmovém území nachází 2 skládky. Doporučujeme żpracovánĺ inŽenýrsko
geologického průzkumu přímo v území budoucĺch staveb, kteý ověří zákládové
poměry a charakter naváŽek.

Kácení dřevin rostoucích mimo les a zemní práce v plochách zarostlých
tra_vinobylinnými porosty doporučujeme provádět mimo hnízdní období volně ŽliíčíCh
ptáků (tj. cca duben-srpen) nesmí dojít k porušení $ 5a zákona, před kácením đřevin
v hnízdním období je nutná předchozí pochůzka odborného zoologa v zájmovém
ÚzemĹ a respektování jeho pokynů (zápis z pochůzky bude v daném p}ípadě doloŽen
na OZP MMB).
Pokud budou demolice objektů prováděny v hnízdním období ptáků (dle
dokumentace pro územní rozhodnutí budou demolice prováděny v ráńci přípravy
(lzemí stavby ll. nesmí dojít při výskytu zahnízdění na objekłech k úmyslnémú
usmrcování nebo odchytu ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec,
odstraňování hnízd ($5a zákona). Před zahájením demolic v době hnízdění zajistí
investor kontrolu objektů, v případě zjištění zahnízděnĺ ptáků bude postupovat dle
pokynů odborného zoologa.
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4 PyĹry.respektovány .po!ry!!g ogooru VLHZ MMB z koordinovaného stanovĺskaoUPR MMB ze dne 01'.10.2oo9 čj. ltĺĺrĺgioĺg}a7sjźooai
Vodoprávníúřad:
Stavba objektů
1. retenčních nádrŽí dešťových vod,2' prodlouŽení vodovodnĺcň raoů pro veřejnou potřebu a kanalizačních stok proveřejnou potřebu,
3' přeloŽky vodovodních řadů pro veřejnou potřebu a kanalizačních stok proveřejnou potřebu,
4' odstraňování vodovodních řadů pro veřejnou potřebu a kanalizačních stok proveřejnou potřebu,
jsou vodní1'i-dity1 a věcně a místně příslušĺým orgánem kjejich povolení je zdejšĺvodoprávní úřad MMB OVLHZ, Kounióova 67,'Brno."
V projektu stavby budou vyřešeny všechńý piipäminĺ<v účastníků ŕízení a dotčenýchorgánŮ a organizací.
Zádost o stavebnĺ.'povolení bude ve smyslu ust. $ 1í5 odst.2 vodního zákonag:l"^.ľi' !F. yľ]ąsr y č;. 4321 2Oo 1 s b., vséń i pótr" oňy' i doklady.Zádost o stavební.povolenĺ bude podána.a irodepsána oprávňěn17m Žadatelem av.případ-ě z99tupovánĺ, doloŽena plnbu mocí.
Vodoprávní úřad upo_zorňuje na'nutnost získání kladného stanoviska provozovatelekanalizační a vodovodní sítě, určené pro veřejnoü-pätreou, śô 

'pĺšoriäňi 
realizacezásobení vodou a odkanalizování celé štavby re.io"'ieniňo areálu ä oale s napojenímsplaškových i dešťoých vod, z nově zbudóvan?ńo óojärtu dó ;tá"ąiěĺ-ŕänalĺzaenĺstoky..pro veřejnou. potřebu a zásobení vodou źô-.taułĺcĺnó véŕéjňäňo'iädovodu,z hlediska mnoŽstvía způsobu řešení.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost,'Že. jsou v objektech B a H navrŽenyprostory pro stravová?í 
'.ęqkuđ. 

by zde byla umístcńäiioelńá ś uýu"ňňäL' pro vĺceneŽ 50 jídel denně nebo jídeln a beż yÝ,vg!9v1v, p'o üiđďń"ź íoó iĺä"l oäńną ;" nutnéna vnitřní splaškovou kanalizaci, oovaoe;ĺcĺ'ócińaońiéplasrové'řooř;iätä jídelny,
umístit odlučovač tuku, kteĘý by byl vodni1-o1Ęin;_5.i"nôz pouoleĺ'oý byivecnc amĺstně příslušný zdejší vodoprávní ĺrao MMB OVLHż''
Ęy{9u-ę^spg'xt9vá11qq9ľ!llĺy odbo1q-Ú.1gqnnĺho plánování a rozvoje MMB ze dne22.0 4.2009 čj . M M 8/0206 1 38/2oo8, M M B/o oó ó g sł, 

-óó'óź 
's ą a 2oog,

Budou konkrétně definovány prostory pro doplňkové sluŽby a technick é zäzemív rámci navrhované funkce ubyiování.
gbj"ś 81 bude upraven jako ňlukově bariéror4ý.
Pro Stavbu ll. bude udělén souhtas orgánem sĺátnĺsprávy lesů.
Nezastavitelné území zeleného horžontu nuoe oärešóno jako veřejně přístupnáplocha zeleně-s vyhlídkovým.b_odem a kompozienĺm ňáňoieńím na ńáil'ž"ňe atriums.vodou.včetně napojení na pěší a cyklistické trasy. 

'' "-'r
Ve všech komunikacích bude doplněno uliční stiomořadí.
Veřejná komunikace Studentskä, která procnaz: ňuuinouunýmĺ objekty Stavby lll.bude v plném rozsahu respektována, 

ę.t^ó iat pństđrov5 ĺńoáiä'oná-qĺsrá'ä šĺřka),takiz hlediska hlukového zatíŽení objektů vlivein p'đuó'ú ńä rómunir"ói_
V dokumentaci budou zohledněny plänovane pcśĺ á óýLli.ti.Lé třáśřv iamci areálu
{a'mpusu mezi centrem obchodu'a sluŽeo,'vyuňňu' eásti-a'ĺľô"ääi'částí adokladován! jejich návaznost s Mahenovou sťráni, a dále dó pńbňlý;ń đoytňy.ľ' ea.tĺNového a Starého Lískovce. v-četně propojení ńu pláńóuunou lávku nad PraŽskouradiálou; dále budou zohledněny.budoúcŕ pěší väźoý-na zastávký trämvaje v ul.Netroufalky a trolejbus v ul. Kamehice.
Dostavba.- Kampusu 

' 
MU" je 

. 
rozsáhlý .projekt, náročný na řešení urbanistickýchsouvislostí, 3 Ztohoto.důvodu poŽa{t'|lľą t9n3ú1ovł projeŘt 1.r"-raźi''přÍpravy

dokumentace pro stavební povolénía oŮs preolozi r pđsouzenĺ OUPR MMB.
.Bľ{qtp^'rektovány podmínky.odboru vLHz MMB čj. MMB/oo5g426t2oog ze dne30.03.2009:
sJ?.uPpu 

'1ęd9jde k dotčení výše uvedených lesních pozemků a nebude na nichukládán Žádný stavební materiäl a odpady.' " _'' r -'

5.

6
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7

lnvestor nebude provádět ani poŽadovatŹádné zásahy do lesního porostu.
lnvestor dodrŽí podmínky správce lesa ze dne 26.03.2009 ćj. 1200911441312.4,
zejména podmínky 2) a 3) pro zajištěnĺ přĺjezdu do lesních porostŮ.
Minimální vzdálenost objektu F (So204) od kĘe lesa bude 15m a minimální
vzdálenost objektu D (so202) od kraje lesa bude 17m.

Budou respektovány podmínky odboru technických sĺtĺ MMB čj. MMB/0014991ĺ2010
ze dne 19.02.2010:
V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude zohledněno:
Při projednávání a prováděnístavby budou dodrŽena ustanovenívyhlášky 812009.
Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimnĺm období, tj.
od 1.12' kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku.
Komunikace Netroufalky, Studentská, Kamenice jsou v ochranné lhůtě do 1112015.
Se zásahem do zpevněných ploch souhlasíme jen výjimečně a to v rozsahu dle
předloŽené situace ze dne 08.02'2010 a dodżení podmínek BKOM a.s'. V ulici
Netroufalky, pod cyklistickou stezkou, bude vodovod proveden bezvýkopovou
technologiínebo bude umístěn mimo ni'
Při projeŘtování stavby bude dodrŽena norma Čsľĺ zsooO5 - Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení.
NavrŽený vodovod a kanalizace včetně jejich přípojek, přeloŽek a napojení navrŽené
oddílné kanalizace včetně uličních vpustĺ umístěných na veřejných prostranstvích
musĺ splňovat ustanovení ,,Městských standardů pro vodovodní sĺť" a ,,Městských
standardů pro kanalizační zaŕizeni" .

PoŽadujeme dodrŽenĺ koeficientu odtokového součinitele pro odpadní vody
stanoveného v dané lokalitě dle GomB- 10 l/sec/ha. Před vydáním SP musí být
stanoven správce retenčních zaŕízení dešťových vod.
Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s' a správce odvodněnĺ komunikace společnosti
Brněnské komunĺkace a.s.
PřeloŽky Vo so 101.4',201.2,301.3 - poŽádejte o vyjádření správce TSB a.s.
Dokumentace pro stavebnĺ povolenĺ bude předloŻena oTS k vydání stanoviska před
zahájením ŕizenÍ.
Pokud stavebník zamýšlí převést vodovodní řad pro veřejnou potřebu vybudovaný
podle ,,Městských standardů pro vodovodní sĺť" a kanalizačnĺ stoku pro veřejnou
potřebu vybudovanou podle ,,Městských standardů pro kanalizační zaŕízení" do
vlastnictví SMB, SMB poŽaduje, aby stavebník před zahájením stavebního ŕizení
předloŽil smlouvu o smlouvě budoucí o zlízenÍ věcného břemene k pozemkům
dotčeným stavbou vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a jejím ochranným
pásmem a stavbou kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a jejím ochranným
pásmem, které jsou ve vlastnictvíjiných osob neŽ SMB.
Pokud stavebník zamýšlí ponechat sĺ vodovodní řad pro veřejnou potřebu a
kanalizačnĺ stoku pro veřejnou potřebu ve svém vlastnictví, SMB poŽaduje, aby
stavebník před zahájením stavebního Yízení předloŽil smlouvu o smlouvě budoucí o
zajištěnĺ provozování vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a kanalizační stoky pro
veřejnou potřebu s k tomu oprávněným provozovatelem a smlouvu o smlouvě
budoucí o zŕízeni věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou vodovodního
řadu pro veřejnou potřebu a jeho ochranným pásmem a stavbou kanalizační stoky
pro veřejnou potřebu a jejím ochranným pásmem ve vlastnictví SMB (prostřednictvím
oTs).
Budou respektovány podmínky Statutárnĺho města Brna, primátora Bc. Romana
onderky, MBA ze dne 22.03.2010 čj. MMB/8911612010:
PoŽaduji, aby návrh zástavby v území byl vzájemně koordinován s plánovaným
záměrem multifunkční arény a obě stavby byly průkazně zakresleny do koordinační
situace.
PoŽaduji, aby nezastavitelné ÚzęmÍ zeleného horizontu bylo dořešeno jako veřejně
přístupńé próstranství se zelenít vyhlídkovým bodem prô obyvatele ńěsta a jeho
návštěvníky a bylo napojeno na pěší a cyklistické trasy.

I
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PoŽadujĺ, alv v dokumentac] byly zohledněny plánované pěší a cyklistické trasy
v rámci areálu Kampusu mezi centrem obchodú ä sluŽeb, výukovou částí a ubytovaď
částí a dokladováng jejich návaznost na Mahenovu stráň, a dále do přiĺehlýcń
obytných částí Nového a Starého Lískovce včetně propojení na plánovańou lávku
nad PraŽskou radiálou; dále budou zohledněny buäoücí'pěší vázby na zastávky
tramvaje a trolejbusu.
objekt 81 bude řešen jako hlukově bariérový k ulici Netroufalky, chráněný proti hluku
z provozu plánované multifunkční arény.
Závěrem doporučuji realizac.i.9tgybv šetrné k Životnímu prostředí, tj. zejména splňující
parametry vysokého energetického standardu.

Pu9ql rgsqę\lovány podmínky Krajské hygienické stanice JmK ze dne 03.05 '2o1o
ą. 21961201 0/BM/Hol(Do:
V rámci dalšího stupně í'ízenÍ bude předložena projektová dokumentace obsahující
precizované hlukové vyhodnocení (na základě' kónkrétního umístění, rozměrů a
neprŮzvučnostĺ- protihlukových .stěn, příp. jiného řešení), prokazující, źe provozem
dopravy na stávajících komunikacích 

-d ohledem na u.inläoovou 
'intänzitü 

dopravy
bude u navrŽené stavby zajištěn reálný předpoklad nepŕekročení hygienicrýcn iĺmitŮ
hluku upľavených nařízením. vlády 

-č. 
148t2o}6 śb., o ocrlráňe zdřaví přeđ

nepřĺznivýmĺ Účinky hlu.ku a vibracĺ-(dále jen ,,NV č. 148t2oo6 Sb."), pro chráńěné
venkovní prostory staveb, pro denní i noční-dobu.
V rámci dalšĺho stupně řízení.bude předloŽena projektová dokumentace obsahující
hlukové vyhodnocení prokazující, Že provozem nävrŹené stavby 1na zárlaoc znalósti
konkrétních zdrojů.h1uku, jejĺch sjtuování, hlučnosti, skladby kónštrukcí apod.) bude
vně a uvnitř nejbliŽších ubytovacích jednotek a u relaxační'zahrady s vodní píochou
navrŽené 9ta.Vpy ?aji919l^ reálný předpoklad nepřekročení hygieniókých limiťů hluku
upravených NV č. 14812006 Sb., pro chráněný venkovní'[rostor, pro chráněné
venkovní prostory staveb a pro chráněné vnitřní-prostory staVeb, pŕo'denní i noční
dobu.
V rámci dalšího stupně Íízeni bude v předloŽené projektové dokumentaci doloŽeno,
Že během realizace navrŽe-né_stavby bude u nejolĺźsĺ chráněné zástavby zajištěń
reálný předpoklad nepřekročení hygienických lĺmitri hluku upravených NV č'i4812006
9b.' p|o chráněné venkovní pros1ory siaveb. Nutné uvěst čaśový harmonogram
jednotlĺvých prací .a..eJaq.stavby,..vyčlenit nejhlučnějšĺ pracovní op-erace _ pđpsat
pracovní postup. a jejich.délku a příp. navrhnout Účinná piotihluková'opatření, tär'any
navrŽený ?Pqs9b provádění stavby splňoval poŽadavky Ńv e. ĺągl2oob Sb.
łarl.źrv'.zjištěných hlukových vyhodnocení' prokazujicí nepřekročenĺ hygienických
limitů. hluku p-ro chráněný venkovní prostor,' chráněhé veńkovní a vnitŕn'í prosťory
staveb, včetně jeho.za.dávacích podmínek a případných protihlukor4ých opatřónĺ musĺ
být zapracovány v dalším stupni projektové dokumeńtacd předmětnó staüby.
Budou respektovány podmínky Hasičského záchranného sboru JmK ev.č. ze dne
21 .10.2009 čj. HSBM-6 -3-321 1 -}PST_2009:
V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude zohledněno:
PoŽárně dělící konstrukce (inenosné) u objektu s poŽární výškou nad 22,5m musí být
zvýrobků.třídy reakce na oheň A1 vsouladu sči. 3.2.3. Čsľĺ zg o81o72oo9 (nelźe
pouŽít sádrokarton).
Pokud EPS bude instalována pouze v garáŽích, je nutné byty v objektech D, E, F, G,
H vybavĺt v souladu s $ 16 vyhl' č. 23ĺ2008 Sb., o techniikýcn póomĺnrácĺ-l p,oŽární
och rany staveb zaŕizením auton omn í detekce a si g na l izace.
Budou^ respektovány podmínky Státní energetické inspekce ČR ze dne 1 1'o2.2oo8
zn. 1 531081062.103/St. :

Z'h]ediska ochľany zájmŮ zákona č,. 406t20oo sb. ve znění pozdějších předpisů,
Žádáme investora stavby o předloŽení dalšího stupně projórtovď dokümentace
(stavební iĺze1!! -Ę91."|' závazných stanovisek pří ochian'ě zájmťl chráněných
zákonem č. 40612000 Sb., łe zněni pozdějších' předpisů stan'oví vyhláška- č.
195/2007 Sb.

'ĺ0.

11.
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14.

15

Projektová dokumentace zpracovaná stermínem po O1.O7.2oo7 musí splňovat
podmínky vyhl. č. 14812007 Sb., příloha č. 1 - podrobnosti splněnĺ poŽadavků na
energetĺckou náročnost budovy.
cR-sEl upozorňuje Účastníky stavebního řízení na platnost zákona č. 458ĺ2ooo Sb.
ve zně-nĺ pozdějších předpisů a z něho vyplývající nutnost dodrŽování ochranných a
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zaŕízéní a
bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění Účĺnků případńých ňavárií.
Budou ręspę\tovany podmínky Policie ČesĘé republiky, Krajského ředitelstvĺ policie
Jmk ze dne 08'03.2010 čj. KRPB-104290-2lĆJ-2009-060206:
V dalším stuPni ŕízení je nutné dořešĺt připojení jízdního pruhu z 1'PP hromadných
garáŽÍ do jízdního pruhu z2'PP v objektu E. V uvedeném místě by mohlo docházet
ke kolizím a střetům vozidel vyjíŽdějících z jednotlivých pater hrómadných garáŽí.
Z uvedeného důvodu je nutné provést zpřehlednění a prodlouŽení záŕazołacího
úseku nebo v daném místě řídit provoz světelným signalizałinímzařízením.

Ęu{ou respektovány podmínky Úřadu pro Civilní letectví č)j' 2346-10-701 ze dne
21.04.2010:
PĘektovou dokumentaci pro stavební ŕízení předloŽte UcL k posouzenĺ.

Ę_u.9_oy^ę.qę\!ovány podmínky odboru Životního prostředí Jmk ze dne 15.o1'2o10 čj.
JMK 167 399/2010:
V rámci stavby bude v objektech B, c, D, E, G a H umístěno 11 středních
spalovacích zdrojů, a to plynových kotelen.
Provozovatel bude dodrŽovat povinnosti provozovatelů středních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, které vyplývajĺ z $1 1 odst. 1 zákona č. 86/2002 sb.
ZaŕízenÍ středních spalovacÍch zdrojů budou plnit emisní limity dle Nařízení vlády č.
14612007 Sb', přílohy č'4 odst.1. Emisní limity pro velké a s{řední spalovací zdŕoje
podle druhu spalovaného paliva a druhu topeniště (dále nařízení č. 146ĺ2007 sb').
Provozovatel získá povolení ke stavbě středních zdrojů znečĺšťování ovzduší a
ljejich uvedení do zkušebního provozu dle $17 odst. i písm. c) a d) zákona č.
86ĺ2002 Sb. Součástí Žádosti budou uveděné případné změny ve'skladbě a
instalovaných spalovacích zaŕizení oproti vydanému povolení k umístěnĺ těchto
zdrojů'
K-instalad malých zdrojů znečištění ovzduší je příslušný se vyjádřit dle $50 odst. 1

zákona č,' 8612002 Sb. místně příslušný obecní Úřad, v tomto přĺpadě Mag|strát města
Brna, odbor žĺvotního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Kounicova 67,-Brno (jedná
se o kotelnu pro objekt F, kde je v jednotlivých patrech objektu navrŽen vŽdy Jeden
plynový kotelo výkonu 19 kW)'
Budou respektovány podmínky Technických sítí Brno, a.s.' ze dne 22.O4'2O1O zn.
5800/Min-30/10:
Zb-udování ryYýgh objektů rezĺdenčního areálu způsobí vyvolané přeloŽky stávajícího
zaŕizení veřejného osvětlení. Upozorňujeme na skutečnost, 

'Že 
v předměiných

překládaných rjlsecích se nachází v souběhu další přímé napájecí kabely veřejného
osvětlení. Tyto nesmí být porušeny a musĺ zůstat stále funkční. Nebude_li-krytí téchto
stávajících kabelů dostatečné pak při úpravě terénu z hlediska budování újezdů je
nutno kabely vhodně ochránit, uloŽit do betonových Žlabů čĺ chrániček a obetónovat.
PoŽadujeme zpracovat a předloŽit k odsouhlasení dokumentaci přeloŽek veřejného
osvětlení pro stavební povolení a realizacĺ stavby pro objekty veřejného osvětlení,
kterou ve Íázi .zpracování konzultujte s pracovníky naši společnôsti. Projektová
dokumentace včetně jednopólového schématu zapojenĺ musí být zpracována
v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí býť odsouhlasena
naší společností' která je správcem veřejného osvětlení města Brna. Nebude_li
inv-estorem stavby písemně doloŽeno zpracování dokumentace pro realizaci stavby,
poŽadujeme, aby dokumentace pro stavební povolení obsahovalá veškeré náleŽĺtośti
dokumentace realizační. J
JelikoŽ dojde k posunu a demontáži jednotlivých světelných míst poŽadujeme projekt
přeloŽek veřejného osvětlení doloŽit světelně techn1ckým výpočteń v sôulädu
s normami csN CEN/TR 13201. Doporučujeme provést přeloŽky stoŽárů veřejného

čj. BBoH/03359/10/sÚ gl23
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osvětlení !a\, .aby nedošlo k narušení rovnoměrnosti osvětlení (především v uliciStudentská,. kde je v.současnosti prostřídaná světelňá soustava, iretoźróu stoŽárůdojde k jejich narušení).
Up9-zorňgjeme na skutečnost, Že stávající lapínací rozvaděč Netroufalky t. je jiŽ plněvytíŽen. Bez vhodného technického řeśení nblze jiŽ &iśí prĺpaáńě veiJ;nä'äsvotlenĺ
v nových lokalitách připojit.
Nově přelożené a nové stoŽáry, kabely a zaŕ.ízení veřejného osvětlení doporučujeme
7Ęu!ova!1a veřejných pozem-cích a ŕomunikacích, uóĺnc oostuđńyóń přäón.lul.lu uúdrŽbu. Případné drobné stavby musí být budováný uä řoalenosti minimálně 50 cmod.trasy kabelů a hrany stoŽároých zákĺadů.
Pokud bude v lokalitě vysazována veřejná zeleň, při návrhu jejího umístění aumístění sJ.o-upů veĘného osvětlení_u1ĺá7u;te v nudoucnu vzrostlou zeleň, kteránesmí zastĺňovat veřejné osvětlení. Zeleň ńesmí nýĺ vysazována nad käbelovoutrasou' Při návrhu ýsadby nových stPmy poŽadujeĺne respektovat pózađavek najejich umístění dle Standárdů $ro veřejné ôsvětléńi 

'ňc.t"'erńá 
ä iď řňini'alnĺvzdálenosti 3 metry od jednotlĺvých svěielných míst 

" 
ňini'álno ĺ,s ń"tiu"ää'ä.ýkabeloqých rozvodů veřejného ośvětlen ĺ.

P-oŽadujeme dodrŽet ustanovení normy Čsľl - 73 6005 o prostorovém uspořádánísítí technického vybavenĺ.

^gľ9gu 
re9Pęlĺ!9Yą1Ł Po_o.ľľ_lĺy Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne o8. 04'

201 0 zn. 7 22ĺ 0067 7 21 20 1 0 l MKl:
Maximální hodinový odtok splaškových Y9d. z oĘektů Stavby l je Qspr,no6=4,8 l/S,
3.onjet!ý ptayby ll. je Q,pl,r'-oo:a,1? |.|?-u ?objektů Stävoý lli. je Cĺ,ol,ni=s;4"l/ľ
Maximální odtokové mńoŽství dešťové' vđoy.oo^Ŕänäliża'ce Ěřö-łerb;noú potřebu
nesmĺ překročit limitní.m.nož;stuí 12,37 l/s z oiljektů Stavby l., pro stavoú ii. 9,8 l/s apro Stavbu lll. nesmí překročit limitní mnoŽstvíis lls.so,191.2 - PřeloŽka vodovodu - Nesouhlasíme sinstalací poŽárního hydrantu
v místě. propojení na stávající vodovod. Pro poŽárnii zabez$eeéńĺ ouoe slouŽĺt
koncový.hydrant prodlouŽeného řadu (So 21 1.1).'
Stavba J (so' 102, so 1o3) - PoŽädujeme ńa vnitřní vodovodní instalaci osadit
redukční ventil.
stavoa-lL(So 202,.99 203] so 2o4, so 2o5) - PoŽadujeme na vnitřní vodovodní
instalaci osadit redukční ventil.
S!ąĺba lll. (So 302,..so 303) - Nesouhlasíme s umístěním nadzemních hydrantů -
!y!ra1ty budou navrŽeny jako podzemní.
Přípojky. gr.o Ęvlovg doT.y (Ęq)-G a H (So 3o2, So 3o3) - PoŽadujeme na vnitřnívodovodní instalaci osadit redukční ventil.
Nově navrhované vcl3ovodní ľę9v u kanalizační stoky budou proveden dle zákona č.27412001 Sb. ve 1!-ěn! pozdějšíóh předpisů a jeho |rováoěií vyhlášky e.Ázalzool
Sb. ve znění oozdějších 

Př"9ą9.u,-p_ĺat_ný'cn čl-ani<ů Čsľ.l zs đł-oĺ','ČšŇ ź'6005' ćšŃ
79. F+O?,Čsľv zĺ 541i, Č'sľĺ'zg ötízl, ČSN ĚŇ''słš,-ešŇ-ň'6řo;"a podle
příslušnýc-h standardů pro vodovodní a kanalizaćní síť, nebuoou ođo""nv a bude k
nim zajištěn volný příjezd.
DodrŽte ochranná pasma vodovodů a kanalizací dle $ 23 zákona ć,.2742oo1 sb.,
V pl.a!F] znění (v šĺřce' 1r9 T při průměru do 500 mh včetnää ż,5 ' pri prĺmciü
n3d 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalĺzačních stok o p'ľ'*tiu nää zoo *'včetnĘ-jejichŽ dno je uloŽeno v hloubce větší neŽ 2,5 m poo üpiáveń1irnpovrcrleń,
se vzdálenosti od vnějšího lĺce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálńě ńa kaŽdou
9tr-anu. oo vnéjšího. líce potrubí). V íomlo páśmu ńení-dovoleno výsázovatitromy akeře, budovat stavby trvalého charakteru,'skladovat jakýkoliv mat'era áivýsovaĺ eisniŽovat terén, bez předchozího písemného sóuńĺasu Brněnskýóń 'vodáren
akanalizací, a.s.
Nový 

_ 
vodovodní řad bude uloŽen ve veřejném prostranství. Pokud nelze tutopodmĺnku splnit, eo_1adyleľe,.aby byl řad slecifikôván jako vooovoáńĺ ráo 1prip.

!3lĺ|iĺlil!st9|a) pro veřejnou_poĺrenu v souŕromém pozémku, ké ttěiéńule nutnozrlOlt Vécné břemeno .se zápisem do katastru nemovitostí s přesnou späcifikacípodmínek. Pokud zasahuje ochranné pásmo vodovodního řadu 'ei xanaĺizáenĺ stôrý
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na pozemek, kteý sousedĺ s pozemkem uloŽenĺ vodovodního řadu či kanalizačnĺ
stoky, je nutné zřídit věcné břemeno i k tomuto pozemku.
Stavba vodovodu a kanalizace bude vodoprávně projednána.
PD vodovodu pro veřejnou potřebu pro vodoprávní řĺzení (pouŽitý materiál, armatury,
tvarovky) bude odsouhlasena BVK, a.s.
DodrŽte stanovené limity vypouštění odpadnĺch vod dle Studie ,,Univerzitní kampus
Bohunice-Hydrotechnické posouzenĺ odvodněni" z0112010 - zpracovatel JV Projekt
VH s.r.o.
K velikosti retenčních nádrŽi (součást vnitřní kanalizace) se nevyjadřujeme. V dalším
stupni uved'te zpŮsob regulace odtoku vody z retenčnĺch nádrŽi'
Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musĺ odpovídat povoleným limitům
dle Kanalizačního řádu. Projekt pro vodoprávníŕizeni proto konzultujte s BVK, a.s.
Areálovou kanalizaci nebudou BVK, a.s. přebĺrat k provozování' Přesto
doporučujeme při realizaci stoky respektovat platné ustanovenĺ cSN 73 6760' 75
6101,73 6005, norem a předpisů souvisejících, včetně standardů pro kanalizační
zaÍízení.
Trasa nového vodovodního řadu DN 200 bude po průchodu pod ulicĺ Studentskou (za
budovou G1) vedena v přÍmé trase bez směrových lomů aŽ k ulici Kamenice.
objekt so 102 bude zásobován pouze jednou vodovodní přípojkou. Dimenze všech
vodovodních přípojek doloŽte ýpočtem v dalším stupni PD.
Přĺpadné rušení stávající vodovodní či kanalizačnĺ přípojky poŽadujeme provést dle
ustanovenĺ Městských standardů pro vodovodní (příp. kanalizačnĺ) síť a dle pokynů
provozu vodovodní (přĺp. kanalizačnĺ) sítě a na náklady stavebníka, jehoŽ činnost
vyvolala potřebu zrušení přípojky.
Prováděcí projekt vodovodnĺch a kanalizačních přĺpojek pro stavebnĺ povolení
předloŽte na přĺpojkové oddělenĺ (BVK, a.s., Pisárecká 277ĺ1) k odsouhlaseni'
Prováděcí projekt (tj. pro stavební či jiné ŕízeni, realizačnĺ projekt atd.) vodovodních a
kanalizačnĺch přípojek lze odsouhlasĺt aŽ po nabytĺ právní moci vodoprávního
povolení prodlouŽení, přĺp. přeloŽky kanalizace a prodlouŽení vodovodu v případě, Že
investor bude shodný s vlastníkem a investorem přípojky. V případě, Že prodlouŽení,
příp. přípojka kanalizace a prodlouŽenĺ vodovodu bude stavbou jiného investora,
bude přípojka odsouhlasena po jejich kolaudaci.
Navrltované řešení platí za předpokladu, Že vodovodní řad a kanalizační stoka budou
dnem uvedení do provozu předány do majetku statutárnĺho města Brna a následně
k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, ä.S. V opačném případě
poŽadujeme, aby stavebník předloŽil technické řešení zohledňujĺcí majetkové vztahy
a ke kolaudaci předloŽil podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozně
souvisejících vodovodů či kanalizací.
Stavebník před vydáním vodoprávního povolení doloŽí vodohospodářskému orgánu
doklad o vztahu k pozemku dotčenému stavbou vodohospodářského díla.

Budou respektovány podmĺnky Brněnských komunikací a's' zn. 31oo-vi-274l10 ze
dne 12.02.2010:
So 101.2 PřeloŽka vodovodu - v trase při ul. Netroufalky musí být prováděna
protlakem nebo vedena v ploše zeleně se stavebním zásahem do konstrukce
cyklistické stezky pouze v místě napojenĺ na stávajícĺvodovod.
S-o 114 Přípojka slaboproudu _ podél ul. Netroufalky bude vedena bezvýkopově ve
stávající chráničce.
so 3-o1.2 ProdlouŽení veřejného vodovodu a So 312 Kabelové rozvody NN budou
uloŽeny mĺmo obvod staveniště v zeleni.
V těsné návaznostĺ na obvod staveniště budou prováděny stavební zásahy a zábory
přilehlých chodníků v souvislosti s pokládkou inŽ. sítí, stavbou vjezdů a parkovišť.
Tyto plochy musí být obnoveny celoplošně v celé konstrukci.
v-eškerá kŕíŽeni kómunikací inŽenýrskými sítěmi musí být prováděna bezvýkopově
z nezpevněných ploch.
U objektů H a G bude dodrŽenafiin. volná výška nad povrchem komunikace 4,65 m.

Do majetku města budou předány nově vybudované chodníky a parkovací stání
podél místních komunikací.
Dalšĺ stupeň PD nám musí být předloŽen k vyjádření.
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18. Pl9gl t"_._p.qkt9Y4!Y Podmĺnky E.oN Česká republika, a.s.' ze dne 12'O4.2O1O zn'P6572-2061010148:
PřeloŽka kabelů VN bude řešena v souladu s ustanoveními $ 47 zákona č. 458/2oooSb.', bude ji realizačně-.zajišťovat ECZR. PřeloŽka ńuoe 

_uv'nä8éń" 
ř'projektovédokumentacif|q územní ŕÍzení a stavební povolení, technické ĺ'ešení bude štanovenona základě ,,Zádosti o přeloŽku" podané. před vyd.áním slavebnĺno povóleńi śt"vĺy.Souhlas ke stavebn ím.u povolen í jô podmíńěn uzávřeńĺń,,sńlouuý ô bř"ňiä",,.ľ99.nnj9r!^zľ-ĺsob.připojení,-způsób měření el. enérgió a výšé póđĺu na úhraděnákladů ECZR lRojených s připojením a se zajištěníń f,oŽadoúanoho réżervovanéhopříkonu pr9 1oyá odb.ě119 místa dle příslušnycń ustáńoüení zákon a e' ąsajzopg Sb' aje.ho prováděcích lvhlášek v platném znéiĺ bude śtanoven na základě ''žädňTĺ ;připojení k distribuční soustavě ECZR', na foĺmulári É.óru Če.k'äp'ňiŕä, s.r.o. -hroma'dně pro všechna nová odběrná místa. Żáaost podejte s dóataiéčný' 8"śóuympředstihem (cca 12.měsíců). Souhlas se stavebnĺm iovol'ením je iázán'nä uzavřeníSmlouvy o připojení

V .zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN asdělovací vedení.
Přĺ provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribučnĺ
a sdělovací zaŕízeni, jste.' povinni ďle zákona č. 309/2006 Sb. a naříźeni vládý č.591/2006 sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám ná-rózvodném
laŕízeni,.na majetku nebo na zdravi osob elektrickým proudem.
Bude zajištěno załreslení 1rasy -nadze.mníno i podzdmnĺńó veoení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
Bude vyřešen způsob provedení.případných křiŽovatek a souběhů uvaŽované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením_v^projektové dokumentaci a musí odpovídai
Čsľrl gg 2ooo-5-52, ČsN 73 6005; ĚNe gs śsoz'.
Budou 1ę9p9t!9vány po{mlhky Jĺhomoravské plynárenské, a.s. ze dne o9.04.2o1o
zn. 2929ĺ101112 a zn. 3455l10i112 ze dne zo.oĄ'źolo:
Stavebním záměrem.je dotčeno stávající plynárenské zaŕízeni v majetku JMP Net,
9.j.^9.^ 

S_t?Vbu poŽaduje.mg proje.|tovat dle Čśru zsooo5 a energeticŕeno źakona o.
45812000 9-Ł.s0g:d.sl. ]-p (reŽim v99.!ra11ém pásmu plynáre'nsrýcĺ źaiĺzenĺ; ve
1něni pgz.dějších předpisů (záikon č,' 314l2oo9)'
Prováděcí-projektovou dokumentaci neplynáŕenských staveb poŽadujeme předloŽit
! wjádření a stanovení podmínek realizácä stavby. 

-

Ę19 plynofikaci byl' vydán g-aranční protokol iozšíření distribuční soustavy zn'
1096ĺ091280' Bude dodrŽena Smlouva ó budoucí smlouvě kupní uzavřeníńezi JMP
Net, s'r.o. a stavebníkem.
Stavbu distribuční9Ł.Ęlyry^Ľo_dů a přípojek poŽadujeme projektovat při respektovánĺ
-Č-s-ry lqqoqs, ČSN rŇ izooz á soiivišejĺcĺch rpc z_óäbł 

"'"n"rgetĺärenďlárona 
č.

45812000 _S!-.s.68-od.s!. ;l-p (1eŽim voóhranném pásmu plynáreňských zaŕízení) ve
1ě n i pozdějš ích před p is ů (záikon č,. 31 4 t 2oo9)'
Prováděcí. projektovou dokumentaci plynárenského zaŕizení poŽadujeme předloŽit
k vyjádření a stanovení podmínek reálĺżace stavby. Projektov'á ooxuinéntace musí
obsahovat uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách ó zŕÍzení věcného břemene
mezi vlastníkem stavbou dotčeného pozemku jako budoucím povinným a JMP Net,
s.r.o. jako budoucím oprávněným.
ľred vydáním našeho stanoviska k projektové dokumentaci vnitřní plynoinstalace
(odběrné plynové. -,ařízení) je třeba uzavřit smlouvu o připojení r distribüčíĺôoustavě.
Kopii smlouvy přiloŽte k Žádosti o vydání stanoviska.

Flq"!!qj!"-pgqľj!!y^^spg|e-č1gsti Telefónica 02 Czech Republic, a.s', ze dne
1 6.09.2009 čj. 1 1 0205/09/MBOA/V0:
pojde ke střetu se s-í!! elektronických komunĺkací společnosti TelefÓnica 02 Czech
Repu.blic,.a's. (dáĺe gEK), Slavba śivyŽádá přeloŽeňí kabelových tras néoó zařízení
ve .v|astnictví společnosti Te$fónica 02 Czech Republic, ä.s' Na vedení SEK
umístěné na nemovitosti se vztähuje s 104, případně 5 iłz zákona č,. 127t2so5 Sb. o
elektronických komunikacích. ľĺakla0y spojene s vyňucenou pľetláoxou ńa úrovni

19.

20.
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stávajĺcího technického řešení a ztizením nového věcného břemene SEK hradí ten,

kdo překládku vyvolal.
Ý đáĺsń stupni'předloŽte k Žádosti o vyjádřenĺ odsouhlasený projekt přeloŽek tras
SEK a uzavřenou smlouvu, podle uvedených podmínek.
śítě 

"l"kt'onických 
komuniŕací společnošti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou

šoÚea'tĺ veřejn'é komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném.. zájm.u, a j9o!
óńiaňénv právními předpisy. ochrahńé pásmo podzémního komunikačního vedení
činĺ 1,5m po stranách krajního vedení.
Při čínnoštech v blízkośti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma
pooźeńńĺno vedení sítě elektronických końunikac! (dąle PVSEK)..g nadzemního
vedení sítě elektronických komunikaóĺ (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškozenĺ
nebo zamezenĺ přístupű k vedení. Při kŕĺŽenĺ nebo souběhu zemnĺch pra-cí s PVSEK
äóoizi eśŃ zg '6005',,Prostorová riprava vedenĺ technického vybavení".'v platném

žňěnĺ, ČśŃ sg 2160',,Předpisy pró ochranu sdělovacích vedení a zaŕízenÍ pŕed

ńéĹóźpeeńými vlivy ir,jiĺažóuyőr''vedení VN, WN a ZVN" a Čsĺl 33 2000_5-54

,,Uzemněnĺ a ochranné vodiče".'iŤěá żuńóčetím zemních pracĺ zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu pog|ę

obdiŽené polohopisné dokilmentac-e. S Vyznačenou .tŕasou PVSEK prokazatelně
šéźnańĺ pŕacounixy, kteřĺ budou stavební pŕáce pr'ovádět (Nařĺzení.vlády č' 591/2006
so., pozäoavky naijezpečnost a ochranu żdravi při práci na staveništích, $3 bod b. 1,

příloha č.3, kap. ll. čl. 1.,4. a 5).
V ńrĺóaoc pŕóváděnĺ prací 'v objektu je povinen. proyé9t prŮzkum technické

inĺrästiůxtúry - uńc;sĺ.h i vnitřnĺch védenĺ śĺte'etextronických komunikacĺ na omĺtce i

óóJ ńí (ŃáŕĹenĺ uuoy č. 591/2006 Sb.,. poŽa-dqv|v na bezpečnost a ochranu zdraví

ilľi praci na staveništíóh, s3 bod b.5', příloh?-.č:3, r?p..Xll' čl. 1.). . 'r Y

Pomocná zaÍizení 1paiňĺty, kontrolní měřícĺ objekty, označníky, nadloŽnĺ lana,

uzemňovací soustavý, poäpěry, stoŽáry, střešniky, kon19ly aP9d:)' které jsou

Jóučástí vedenĺ, néríĺ'o'praůněń ani doěasně vyuŽivat k jiným účelům, a taková

zaŕizeni nesmí být dotčena ani přemístěna.
Trasu PVSEK 

-ľnimo 
vozovkü není oprávněn přejĺŽdět vozidly nebo stavební

mechanizacĺdo doby, neŽ bude vedení zäbezpećeńo proti mechanickému poškození.
ŹpĘón ńěcnanĺcrďócńrany trasy PVSEK je'povinen.projednat s PoS.. Při pře.pravě

;ýJđkéhó nárluou nebo méchanízace pod-trásou NVSEK je povinnost respektovat
výšku vedení nad zemí.
Ńa Trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu,

uyi".óuát trvaie p'órostý ani měnit rożsah á konstrukci zpevněných ploch (např'

kômunikací, parkovišť, vjezdů aj').
ůäńipüiue"i'íJxiaoóúé'plochy j'e povinen zŕizovat v takové vzdálenosti od NVSEK'
áoý pn Úronu pracĺ v iecntđ firo'storách !9m9!!Y _o99gy^ ani mechanizace přiblĺŽit

k ŕeđení ńa vzdálenost menšĺ neŽ 1m (ćl.275, ČsN 34 2100).

Respektujte podmínky společnosti GTS Novera s.r.o., zn. 350902069 ze dne 15. 09.

2009:
Při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemnĺm

komunikačnÍm Veden im a zaÍizením veřejné elektronické komunikačnĺ sĺtě (dále PV).

v ÉÝ ńľ,ze být úloźáno několik prvkŮ - kabelů a ochranných trubek, které jsou

chráněny ochranným pásmem.
Ý áoru'"ntaci k źao,isii o vydání stavebního povolenĺ bude PV zohledněno a řešeno

iôňđ prĺpaońé dotčenĺ. Dbkumentace pro' provádění stavby bude předloŽena
-společnosti 

GTS Novera k odsouhlasení.
Éŕi stavenních pľacích v ochranném pásmu PY i" třeba dbát nejvyšší opatrnosti,

nepouŽívat nevliodné nářadí a iádné mechanizační prostředky. 
.

Nád trasou PV nebudou umisťovánazaŕízení včetně skladování materiálu atp', která

ńóńou óńezit přĺstup k PV a nebudou vysazovány dřeviny trva!-é!99|'arakteru'
Při kříŽení nebo soüběhu s PV bude dódrŽena norma ČsN zg 6005 o p'rostorovém

u'pôľ"oańí sĺtĺ teóńni"reno vyöavenĺ. Vhodný způsob ochrany PV při kříŽenĺ či

soilběnu bude řešen v Dokumentaci pro prováděnístavby'
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23.

Po trase PV neb'ude- pojíŽděno těŽkými vozidly (mechanizací), pokud nebudeprovedena odpovídající ochrana těchto-tras proti ńeěnanickemu É'osŔózéńĺ ĺđáńáýnebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeńo v Dokuńentaci pro'prováócnĺ šiauoý]Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snízeńá nebo zvýšäna uriiuu zeminynad PV.
PV .nebude překládáno. 

' 
ani. nijak 

- upravováno. V případě nutnosti přeloŽení,
manipulace nebo úprav PV bude użavřeńa smlouva o prälozóé s vläśin-ĺŘö''Pv.
Py9or respektovány podmínky T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 05.10.2009 zn.154-09-M-Na:
V dokumentaci pro stavebnípovolení bude zohledněno:
V blízkosti naší 9otické ̂ tľasy. 

poŽadujeme provaoénĺ veškeých pracĺ ručně av souladu s přÍslušnými ČSN, tak aby neinohlo'dojít k poškození tónotd véoenĺ.
PoŽadujeme dodrŽenĺ vodorovnýcń a svĺslých'vzoäleńolti äĚ ČšŃ-žä 6005 _prostorové uspořádán í s ítí tech n ického vybavén í.

^Byd9g.ęsnektovány 
podmínky MAXPRoGRES s'r.o. zn. 54Ol2311og/BM ze dne 09.03.2010:

V místech pl4ryyalq s^tgtoy se nachází podzemní komunikační vedení ve vlastnictví
společnosti MAXPROGRES s.r.o. Toto vbdeníje tvořeńó HDPÉ truńĹámĺ, ve kteýcńje instaĺovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány slüźov-eläkiionických
komunikacĺ.
PoŽaduj.epe umoŽnit formou sdruŽené investice připoloŽení 2ks HDPE trubek v rámcistavebníc.h.onję.xtti ,,9o 117, so 215, So 313'-'prĺpójxý 

'jáooproüďä úe"l"rnpos.kytování sluŽeb elektronických komunikacĺ v oudovänyón óoieneóń. 
-

V rámci so 114 Přípojka slabbproudu lze pro napojeńĺ iotaiiiý-výúźĺt naší stávající
infrastruktury uloŽené v zemi.
PoŽadujeme vdalším stup.ni'projednání předloŽit technĺcké řešení přeloŽky stávající
lp]iqle. trasy, která je v kolizi s nôvě budóvaným parkovištěm na ulidi ruetroúĺalry dooso 201.
Zemní a montáŽní práce sĘ9ielę s přeloŽe_ním stávající trasy provede společnostMAXPROGRES s.r.o. na základě użavřené smlouvy'o dílo b'vynuđđně'přeloŽce
investorem stavby.
Při kříŽení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrŽeny podmínky dleČsľĺ zs 6005 - Prosto.rov'á ĺprává väđ"nitácnńicréńo rayoavenĺ.
Výkopové P|áce v ochranném pásmu (1,5m po stranäch krajního vedení) budouprováděny zásadně ručně.

Ęuoo^,l p^spg\t-oyáŁy_p-odmínky odboru technických sluŽeb ÚľĺČ grno-Bohunice ze
dne 23.03. 201 0 ą. BBOH/O 1 893/1 0/TS:
Pro potřeby kácenĺ. dřevin je třeba povolení oTS. Žádost musí podávat vlastníkpozemku, PříP, nájemce se souhlasem vlastníka. K Žádosti iä ńútńo doloŽit
inventarizaci dřevin včetně finančního ocenění dřevĺn určených t'ásanäôia návrh
náhradní výsadby.
Pro umístění inŽený-rských sítí v silničním p.ozemku je dle $ 25 odst. 6 písm. d)
zákona č,. 1311997 .9b', o poz|mních.komunikacích, ve zněn'í pó.đéiśi"ň rir"opi.ĺ,nutné povolení silnjčního správního ĺię9u.. Pro potřeby umístění sítĺ oo'stáüajíói
komunikace 

-(vozovka 
a .přilehlý chodník) ul. Stuäentská _ část bez vúo je trénápovolení oTS. Toto povolení musí být vy<ĺáno v rámci územního rĺzěńĺ preo vyoanĺm

územního rozhodnutí. Na ostatních'koňunikacích je příslušńý' 
'ińie,łiň-spravnĺńÚřadem odbor dopravy MMB.

?ręri!ł.^\ |.vjezdŮ do podzemních.garáŽĺ stavby lll z ul. Studentská je dle $10 zák.
č,. 1311997 Sb.,9 pozemních komuniřacích, nutné povolen'róŤs' x poíoĚňĺj" nutnýpředchozí souhlas vlastníka komunikace a.s. Brhěnské xomuniLäđe-a'|ŕedcnozí
souhlas Policie ČR..roto.povolení musí být vyoáňo-preo vyááńím-'siávebního
povolenĺ. Pro.povolení připojení ke komunikacis pŕovozeń ľłHo (eaśt ui. śiűoentsta
a ul. Ne-troufalky)je příslušný ođbor dopravy MMB'
Pro potřeby.uzavírky a zvláštního uŽívání kômunikace pro provádění stavebních prací
(včetně protlaku) na ulici Studentská bez provozu MHD je ńutné pouol"ňĺ óiś.

24.
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Při provádění výkopových prací musí být dodrŽeny všechny platné právní předpisy
včetně obecně závazných vyhlášek města Brna, zejména vyhláška č' 8/2009 o
koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně a vyhláška č.
1512007 o ochraně zeleně v městě Brně.
Budou respektovány podmínky Majetkového odboru MMB čj. MMB/162435ĺ2009 ze
dne 24.07.2009:
Ke stavebnĺmu řízení je nutné k pozemkům dotčeným stavbou ls uzavřít
prostřednictvĺm odboru technických sĺtĺ MMB, Kounicova 67, Brno, smlouvu o
smlouvě budoucí ozŕízeni věcného břemene.
Budou respektovány podmínky Fakultnĺ nemocnice Brno zn' 20o8ĺ142loHTs-03.17.-
Dr.Kr/Km ze dne 28.01.2008 a zn. 201011068/OHTS-03.-11.1.-Dr.Kr/Km ze dne
07.06.2010:
Budovy ubytoven zdravotnĺch sester slouŽĺ k odpočinku po směnovém provozu
zaměstnanců FN Brno a z toho důvodu poŽadujeme nepřekračování maximálních
hodnot hluku a otřesů při stavbě dle platných hygienických norem.
Provoz nemocnice nebude prováděním stavby omezen ani v případě zásahu do
veřejných komunikací, které jsou přístupem do nemocnice. Jedná se zejména o
zajištění nepřetrŽitého provozu sanitek do areálu nemocnice a dopravnĺ obsluŽnost
budov J1, J2 a J3.
V projektové dokumentaci pro stavební ŕizení bude řešeno:
Stavba a přeloŽky inŽenýrských sítí dotýkajících se FN Brno budou odsouhlaseny
OHTS FN Brno. K odsouhlasení se zástupci FN Brno poŽadujeme také organizaci a
postup t4ýstavby v bezprostřední blízkosti objektů JI, J2 a J3.
oplocenĺ staveniště poŽadujeme provést před zahájenĺm stavby.

Budou respektovány podmínky Pozemkového fondu ČR zn' 1o298/o9/Šk ze dne 16.
07.2009:
Pro umístění sítí do pozemku p.č. 1329ĺ6 v k.ú. Bohunice bude nutno uzavřĺt smlouvu
o smlouvě budoucí o zíizeni věcného břemene do vydání stavebního povolení.
Dále żádáme o specifikaci jednotlivých lĺniových staveb. PF cR nebude souhlasit
s umístěním nového zaŕízení trvalého charakteru (šachty apod.) na dotčeném
pozemku.
Pro účely stavebního ŕízeni a pro vlastní investičnĺ činnost bude nutné, aby investor
uzavřel s PF ČR nájemní smlouvu pro nezemědělské účely k pozemkům, které budou
dotčeny trvalým záborem.
Budou respektovány podmínky státního podniku Lesy České republiky ze dne 26. 03.
2009 čj. 7 00 l 2009 l 1 44 l 84 l31 2.4:
Zástavba bytových domů bude umĺstěna dle předloŽené situace, nejbliŽšĺ dům
nebude blíŽe k lesu, neŽ 15m.
V projektové dokumentaci pro stavební řízeni bude řešeno:
Pozemek p.č. 1330 je jedinou příjezdovou cestou k lesním porostům. PoŽadujeme,
aby mezi zástavbou a plotem na p.č. 134311 k.ú. Bohunice zůstal volný prostor,
kteým projede těŽká lesní technika.
Přĺlehlé lesní pozemky nebudou vyuŽívány k ukládání stavebního materĺálu,
přebytečné zeminy či odpadu.
Při realizaci je nutno dodrŽovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa dle zákona č}. 289ĺ1995 sb.
Budou respektovány podmínky Masarykovy univerzity ze dne 09.06.2010 čj.
M U/36345/20 1 0/RMU a ze dne 25.01.2008 čj. 840 l2008/RM U/lo:
V dokumentaci pro stavební povolenĺ bude řešeno: Z citovaných 1200 lůŽek bude
řešeno min. 5% jako bezbariérové v souladu se statusem upravitelného bydlení.
Další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude přeloŽen MU
k vyjádření'
Případné vynětí ze ZPF na pożemcích MU bude zajištěno na náklady investora
předmětné stavby'
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30' Při projektovl1li z9ry1ích prací, zakládání a následující výstavby bude v rámci dalšíhostupně projektové dokumäntace zohledncńo źäuězŕ,eeeńi šiä"ä;řĺčň budov a svahův okolí stavby.
31' Stavbou nebude dotčena přípojka..tel_efonu, vodovodu ani nebude odstavena přípojkapĺynu pro stavby na pozeńcĺbn'p.e lsą1 i\áąż7ĺ,. Bohunice.32' Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s vyhláškamič;.26812009 Sb., a_č. 398i2oo9 sb.

Rozhodnutí o námitkách
Na veřejném Ústním jednání dne 10.06.2010 vznesla námitky proti předmětné stavběFakultní nemocnic_e_ Brno (účastník řízení, vlastnik śäuseonĺch budov J1, J2 a J3 napozemcích p'č' 1331/16, 17, 18, 19). Námitky śé. q";ĺ jednak pó}áä"uru na zajištěníparkovacích míst or9 slaygjící ubytovny zdravotnícń sósier Jĺ ä n á pro stávající avýhledově rozšiřované- sluŽby posŕytováne ooeaňstym sdruŽením ParaCENTRUM Fenixvobjektu J3 a dále poŽadavku na zvětsenĺ oośtupřůíäovbloku C Stavby l' od stávajÍcíhoonj9|t1 J3' Dopĺs 

.9b..9l''u.i9- také poŽadavek ná'}éíeĺ-prilehlých komunĺkací a chodníkůs ohledem na specifické potřeby lidise zdľavotníń pó.iiz.nĺ'' upo.orneňinä n"o".pečí provozíčkáře v řešení retenční nádrże na objektu oešľovđ tanalizace So 1o8 jako otevřené,obavu o statiku budovy Ne_troufalky e väouvislóšĺ-š pu"ovanými stavebními pracemi apoŽadavek vysvětlení komplikací s pŕevodem budový Neiiouĺalky e.
Námitky, týkající se.parkovacích míst, zvětšeníodstupu staveb, statiky se zamítají. NámitceÍýkající se poŽadavku na řešení přile'nlých tomuńiráäia chodníkri s árrleoem na specificképotřeby lidí je vyhověno podmínĺ<ou to'hoto roznoońuiĺ é' sz. o ńáńirc" týř"lĺ"ĺ se retenčnínádrŽe stavební úřad nerozhoduje.'NámitkoúlllŘá;iči 

'" převodu budovy Netroufalky 3 sestavební úřad nezabývá.

odůvodnění
Společnost A PLUS a.s., Česká 154/12,602 oo Brno, lČ:_2623641gzastupující stavebníka,kteým je CD XXl a.s., Česká 154ĺ12, óoz oo eiń", ie,'25599801, p-od-"iälne 04'05.2010uzdejšího stavebníhci Úřadu Žádost o vydání územníńo rozhodnuií'o uńírtcní předmětnéstavby. Tímto dnem bylo zahájeno územńí ŕizení.
Stavební úřad dne 06.05.2010 oznámil zahájení územního ŕízení známým účastníkům adotčeným orgánům a současně nařídil r prqóońaňiźääästi veřejné ústní jednání spojenés místním šetřením na den 1o. 06. 2o1o.
Żadatel bezodkladně zajistil ń" por",łcích, na nichŽ se má záměr uskutečnit, vyvěšeníinformace o svém záměru v soulaäu s ustanovenĺm śa lryňlášky č. 503/2006 Sb a to na třech
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místech, jednotlivě pro Stavbu l., ll. a lll. Tato informace byla vyvěšena do doby veřejného
ústnĺho jednání'

V průběhu ŕízeni stavební Úřad přezkoumal předloŽený návrh o umístění stavby z hledisek
uvedených v $ 90 stavebního zákona, projednal ho s Účastníky řízení a s dotčeńými orgány
státní správy a posoudil shromáŽděná stanoviska, která zapŕacoval do tohoto rozhodnutí.
Podmínky, týkající se umístění stavby jsou zapracovány v tomto rozhodnutí, podmínky
týkající se vlastní stavby budou zapľacovány do stavebního povolení. o námĺtkácń
vznesených v průběhu řízenírozhodovalstavební úřad podle $ 89 stavebního zákona.
K projednání Žádosti byly mimo jiné předloŽeny tyto doklady: souhlasné závazné stanovisko
odboru památkové péče MMB v rámci koordinovaného stanoviska oÚPR MMB ze dne
01.10.2009 čj. MMB/018762512008,- sdělení oPP MMB ze dne 14.o9.2oo9 čj.
MMB/0199532/2009, stanovisko ÚľĺČ Brno-Bohunice, starosty městské části ze dnô
21.10.2009 čj. BBoH/07106109, stanovĺsko oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský
a Zlínský krĄ ze dne 30.1.2008 ćj. P2201t08/5, vyjádřenĺ Náměstka Primátora SMB, Mgř.
Martina Andera, Ph'D., ze dne 04.01.2009 čj. KNA/27715g, vyjádření Dopravního podniku
města Brna, a.s', ze dne 21.03.2008 zn. VO231l08, stanoVisro e.oN Distribuce, a.s'
k Žádosti o připojení k distribuční soustavě ze dne 27.o2.2oo8 zn. LUDVA-
70004752200001 0/2008, garančnĺ protokol rozšíření distribuční soustavy od JMP Net, s.r.o
ze dne 11.11'2009 zn. 1096/091280, rozhodnutĺ oTS ÚMČ Brno-Bohunice o povolení ZUK
ze dne 04'05.2010 čj. BBOH102686110T5, sdělení odboru bytového a majetkoveho ÚľĺČ
Brno-Bohunice čj. BBoH/O1512110lBo ze dne 03.03.2O1o, vyjádření Masarykovy univerzĺty
ze dne 28'07.2009 öl. 17340I2009/RMU/P a ze dne 25'01.2008 ą. 840l2008/RMU/lo,
vyjádření Pozemkového fondu ČR ze dne 01 .O7.2OOg zn' N40311/09, vyjádření CD XXl, a.s'
ze dne 14.04.2009 zn' 02l2o09, závazné stanovisko odboru Životního prostředí KÚ Jmk ze
dne 1 1.09.2009 čj. JMl(1 1480112009, ýlná moc pro ŕízení od CD XXl a.s.
A Plus a.s. ze dne .09.2008, plné moci k zastupování do
pro

Stavební úřad zařadil mezi účastníky ŕízeni následující:
a) dle $ 85 odst' 1 stavebního zákona:

- Žadatel: cD XXl a.s., Česká 154t12,602-00 Brno, lČ: 25599801, kterou zastupuje
A PLUS a's', Česká 154t12,6o2 oo Brno, ĺČ: 26236419,

- obec: Statutární město Brno, primátor Bc. Roman onderka, MBA, Domĺnikánské nám.
19611,601 67 Brno, lC: 44992785.

b) dle S 85 odst. 2 stavebního zákona :

- Čn - Pozemkový fond Č-R, Husine cká 1O24t11a, 130 00 Praha, ll: 45797072,
- Masarykova univerzita,Žerotínovo náměstĺ617/9, 60177 arno, lČ: 00216224,
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,601 67 Brno, lĆ:44992785, které

zastupuje Majetkový odbor MMB, Malinovského nám. 3, Brno a odbor technických sítí
MMB, Kounicova 67,601 67 Brno,
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno' lČ: 65269705,
Lesy České ubliky, s.p., Přemyslova 1106, 50 1 68 Hradec Králové ll 42196451,
Lesnĺ rava kova 548

unikace a.s., Re ą,
- Brněnské vodárnýa kanalizace a.s., Hybešova 254116, 657 33 Brno, tl:46347275,
- Ę'oN Česká rbpublika,s.r.o., Gerśtnera 2151t6, sio 49 č"'re Budějovice,

lČ: 25733591,
- Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská49911,657 02 Brno, lČ: 49970607,
- Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 0O Brno, ll:25512285,
- Telefónica 02 Czech Republic,* a.s., Za Brumlovkou 266ĺ2, 14o 22 Praha,

lČ: 60193336,
- GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845143, 130 00 Praha, lČ. 28492170 zastoupena

společností slTEL, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha, lČ 44797320,
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- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 214411, 14g 00 Praha, lČ: 64949681,- MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, tĆ:25307126'
Do okruhu účastníků .ŕízení byly zahrnuty stave6ním úřadem všechny osoby, jejĺchŽ
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebó stavbám na nich, včetně souśedních poźemrů
a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Na veřejném ústním jednání dne 10.06.2o1o vznesla námitky proti předmětné stavběFakultní nemocnice Brno (účastník řízení, vlastník sousedních budov J1, J2 a J3 napozemcích p.č. 133-l/16, 17, 18, 19) dopisem ze dne 07.06.2010' zn.2O1o/1o68/oHTs-
03'11.1-Dr.Kr/Km. Část uvedeného 9gpľq je jtŽ obsaŽena vpreácnozĺcn vyjádřeníchFakultní nemocnice Brno zn. 2oo8t142ioHTs-oá.17.-Dr.KrlKm ze dne 28.0L2008 a zn.201ol1068/oHTs-03.-11.1.-Dr.Kr/Km ze dne 07.06.2010' Stavební úřad tuto částnepos1zovaljako námitky ale jako podmínky, které jsou zahrnuty v tomto rożhodnutí v boduč'.26. zb;llé se týká jednak poŽadavku na igjĺstoní parkovacích'míst pio siavajĺcí ubytovńýzdravotních sestęr J1 a J2 € pro stávající a výhlädově rozšiřované sluŽby poskytované
občanským sdruŽením ParaCENTRUM Éenix v ón;ertu J3 a dále- pózáoä*u na zvětšení
odstupu budov bloku C Stavby l. od stávajícího objäktu J3. Dopis oosanujá také poŽadavekna řešení přilehlých komunikací a choôníků s bhledem na specifické potře'by lidí sezdravotním postiŽením, upozornění na nebezpečí pro vozíčkáře v řešení retenění nádrŽe na
objektu dešťové kanalizace So 108 jako otevřené, obavu o statiku budovy Netroufalky 3
v souvĺslosti s plánovanými stavebnímĺ pracemi a poŽadavek vysvctlónĺ komplikäcí
s převodem budovy Netroufalky 3.

Co se týká poŽadaYkY Ę zajištění parkovacíc! míst pro ubytovny a budovu J3 (Netroufalky
3), vycházel stavební úřad z následující Úvahy. poxuo nbvostavbou nedochází k rušení
stá.vajících parkovacích míst, nelze v rámci ŕížení o umístění stavby na itavenníka klástpoŽadave-k zajištění parkování pro stávající objekty. Vyhláška č,. 137t1bg8Sb. v $10 odst. 2
stanoví, Že stavby. musí být vybaveny normolným poětem odstavných a parkovaiích stání,včetně předepsaného počtu stání pró vozidla 

-zdrävotně 
postiŽenýcń đ.än, řešených jáŔő

součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná čási stavby, aneoô umístcńýcn na
qoz-em\y stavby. Pro umisťovanou stavbu bylo na základě norńového výpočtu návrŽeno
dostatečné mnoŽství parkovacích míst. ole šdělení Fakultní nemocnice rĺŕno ;e pozemek
stavby pod budoucÍm objektem C2 a C3 v současnosti vyuŽíván k parkovánĺ pro joytovnu.
Tento pozemek p'č. 1331l77 však není ve vlastnictví Fákultní neńocnice, ale stavebníka.
K parkováníjsou také vyuŽívány přilehlé místní komunikace ve vlastnictví Statutárního města
Brna a Fakultní nemocnice uvádí, Že p.o zvýšení provozu v souvislosti s novostavbou zde jĺŽ
|9Ę.ude moŽno parkovat. V posuzovánĺ této otázky se stavební úřad řídil následující úvahou.
MoŽnost odstavování automobilů na Vozovce za účelem parkování je dána především
šířkovým uspořádáním komunikace a to přítomností či absenóí parkovacÍho a zastavovacího
pruhu vjejím příčném uspořádání. Příčné uspořádání ulice'Netroufalký nebude vrámci
předmětné stavby měněno, k rušení parkovacícń míst na komunitaci teá/ nedochází. Pokud
stávající. objekty nemají zajištěno parkování na vlastních pozemcícń, ńelze zmíněnou
potřebu řešit v rámci tohoto územního Íízení' S ohledem na výše uvedäné stavební úřad
tomuto poŽadavku nevyhověl a námĺtku v tomto bodě zamítl.
Dalším bodem námit-ekje poŽadavek na zvětšení odstupu budóv bloku C Stavby l. od
stávajícĺho objektu J3. Fakultní nemocnice poŽaduje odsiup stavby .uéisit s ohledem nasvětelné podmínky ,1 poŽ{ní předpisy. Stavebńí Úřad tento 'poŽadávek 

posuzoval
následovně. Budovy ęol.".rtl C Stavby l. mají společnou garáŽovou päonoz v 1. nadzemním
podlaŽí, znÍŻ se zvedají jednotlivé budovy Cĺ, c2 a C3 iednotné šířky 1O,25m, prostřídané
!19jem1ými-odstupy 13,775m. Ve fasádách orientovah1icrl ."u"'né 1smBrem k budově
Netroufalky 3) nejsou umístěna okna. Novostavba objektu c (So ĺ os) iä situována tak, Žestávající dvoupodlaŽní budova Netroufalky 3 svojí jĺznĺ ĺasaoou olounou 5O,25m sjejĺjednopodlaŽní částí sousedí v odstuptľ7m v délce 27,blm a pětipodlaŽní část zabírá menšíčást a to 22,7m z celkové délky. Těchto_ 22,7m je součtem'xolmycn prłńctł jednoflivýcń
budov na jiŽnífasádu budovy J3 a to 4'95m pro budovu C1,1o,25m p. ô'; 7,5m pro C3'
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Toto umístění novostavby umoŽňuje dostatečné oslunění a proslunění objektu Netroufalky 3.
Uvedená budova byla v mĺnulosti navrŽena a realizována jako mateřská škola,
v parametrech odpovídajících vysokým normovým poŽadavkům na osvětlenĺ. Na objekt J3
na pozemku p.č. 1331l17 v k.ú. Bohunice byla zdejším stavebním úřadem vydána
rozhodnutí o změnách uŽívání bývalé mateřské školy na prostory pro spisovou sluŽbu
Fakultní nemocnice Brno (1. NP - rozhodnutí čj. 3Ú/3441t464to6 dne 26. 7.2006 vprávní
moci 26' 7. 2006 a 2' NP - rozhodnutĺ čj. SÚ/27901263/05 dne 3. 6. 2oo5 v právní moci 6. 6.
2005). Stávající rozměrná okna dle zkušenosti stavebního úřadu, kterou by pravděpodobně
potvrdil i příslušný výpočet, umoŽní i při sníŽení osvětlení vlivem novostavby stále ještě
dostatečné hodnoty, odpovĺdajícÍm normovým poŽadavkům při současném vyuŽití budovy.
Jak vyplývá zpoŽárně bezpečnostnÍho řešenÍ stavby, vpoŽárně nebezpečném prostoru
objektu C se nenachází poŽárně otevřené plochy jiných objektů nebo poŽárních úseků,
navrŽené objekty nejsou umístěny v poŽárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Poiárně
nebezpečný prostor budov objektu C nezasahuje uvedenou budovu na Netroufalky 3 na
pozemku p.č. 1331ĺ77. Novostavba je tedy navrŽena vsouladu s ustanovením $ 17 ost. 5
vyhlášky ć,.13711998 sb. Stavební úřad proto usoudil, Že umístění budov bloku C tak, jak je
navrŽeno nepředstavuje poŽárně bezpečnostní riziko pro stávající budovu J3. S ohledem na
výše uvedené stavebnĺ úřad poŽadavku Fakultnĺ nemocnice (týkajícím se odstupu staveb)
nevyhověl a námitku v tomto bodě zamítl.
PoŽadavku námitek na řešení přilehlých komunikací a chodníků s ohledem na specifické
potřeby lidĺ se zdravotním postiŽením je vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí č' 32 - další
stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických poŽadavcích zabezpečujících bezbariérové uŽiváni staveb.
Kdalšímu bodu a to řešení retenční nádrŽe na objektu dešťové kanalizace So 108 stavebnĺ
úřad poznamenává, Že jak je patrné z projektové dokumentace, tato retenční nádrŽ je
podzemní a není moŽno do ní spadnout. Jediná vodní plocha budovaná v rámci novostavby
(objekt so 206) je navrŽená na pozemku p.č. 134011. V této věci tedy nenĺ rozpor mezi
námitkou a navrŽeným řešením stavby a není tedy důvod, aby stavební úřad postupoval
v souladu s ustanovením $ 89 odst. 5 stavebního zákona a rozhodoval o ní.
Co se týká obav Fakultní nemocnice Brno o statiku budovy v jejím vlastnictví, tato obava
nebyla vyjádřena konkrétně, z vyjádření není patrno, jakými stavebními pracemi by snad
budova Netroufalky 3 měla být ohroŽena. Proto byla tato námitka protĺ umístění stavby
zamítnuta. Stavební úřad však v souvislosti s tímto tématem do rozhodnutí zařadil podmínku
č' 30 - Při projektování zemních prací, zakládání a následující výstavby bude v rámci dalšího
stupně projektové dokumentace zohledněno zabezpečení stávajícĺch budov a svahů v okolí
stavby.
Vysvětlení komplikacís převodem budovy Netroufalky 3 nenív působnosti stavebnĺho Úřadu,
převody majetku se dle stavebního zákona nezabyvá a proto se tĺmto bodem námĺtek
v souladu s ustanovením $ 89 odst. 5 stavebního zákona v rámci rozhodnutí nezabývá.
Na veřejném ústním jednání dne 10.06.2010 doplnila dále svá předchozí vyjádření pro
Územní rozhodnutí ve věci předmětné stavby Masarykova Unĺverzita vyjádřením ze dne
09'06.2010 čj. MU/36345ĺ2010/RMU a Ą' 840ĺ2008/RMU/lo ze dne 25.CI1.2008. Stavební
úřad tato vyjádření nekvalifikoval jako námitky v řízení. Podmínky těchto vyjádření jsou
obsaŽeny vpodmínce rozhodnutí č. 29. Vyjádřeni ze dne 25.01'2008 dále obsahovalo
poŽadavek ,,V dokumentaci bude uveden předpoklad , Že 1200lůŽek má charakter nájemního
bydlení v cenách odpovídajících ubytování studentů na kolejích". Stavební úřad se při
posuzovánĺ tohoto poŽadavku řídil úvahou, Že rozhodování o cenách ubytovánĺ není a
nemůŽe být předmětem ani územního ani stavebního řízení, potaŽmo dokumentace pro tato
ŕízení. Proto stavební úřad tuto podmínku do rozhodnutí nezahrnul.

Na veřejném jednání vznesli připomínky zástupci občanského sdruŽenĺ ParaCENTRUM
Fenix, ul. Kosmonautů 17, 625 00 prno, lČ: 26676826. Tyto připomĺnky veřejnosti
(uvedeného občanského sdruŽení vyuŽívajícího budovu na pozemku p.č. 1331/17) jsou
obsahově stejné, jako ve výše uvedeném vyjádření Fakuĺtní nemocnice Brno ze dne
07.06.2010. zn. 2o1ol1068/oHTS-03.1 1.1-Dr.Kr/Km. Jedná se o odstup Stavby l. od budovy

čj. BBoH/03359/1o/sÚ 19ĺ23



na pozemku p'č' 1331ĺ17, dále o stabilitu této budovy, poŽárně bezpečnostní řešenĺ,parkování pro potřeby uŽĺvatelů budđ;ý Nei'"*ä'.řälätenenĺ 
.ná.drž, převod budovy do

I'trj:'"l:'iý.ľ?'*-ĺlľ.iläl'äJ,ľ"..ľľ.ĺľľäii'uřo,'u.ovanĺ iecn-io-p-ripo.ĺnet, ;sóu

łľiľľľ:ŕŕ'ii:"."iJ1iälĘi{;ŕ'!ä-ätjłŁlx';T:ľľľ:i:t!:#ff ŕ:jljiilff Ťľuvedené stavby, stavební Úřad vyhbvél poomĺnkóu ior'oij''ozhodnutí č. 31.
Stavební úřad posoüdil předmětnou Žádost podle ustanovení $ 90 stavebního zákonarozhodoval o námitkách vznesených

zákona.Konstatoval, Že navrŽená

n| Blloll/03r0olĺolsu

stavba
v průběhu řízení podle $ 89 stavebního
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botanickou zahradu Masarykovy univerzity. Úpma jsou dále závazně stanoveny prvky

urbánnía krajinné osnovy, které vymezĄ'l ,,zelené horizonty". Podrobnějije předmětné území
řešeno v Regulačním plánu ,,Brno-Červený kopeď' (ERA, 2002), kteý zohlednil vítězný návrh

mezinárodniurbanistické soutěŽe na výstavbu univerzitního Kampusu V Bohunicích. Tento

dokument byl veřejnoprávně projednáván aŽ do fáze návrhu a je registrován v evidenci

,,Územně plánovaci činnosti" dle $25 stavebního zákona, jako územně-plánovacĺ podklad
(uppl pro rozhodovánĺ v území. Tímto ÚPe jsou Vymezeny prvky plošného a prostorového

üspoŕaäanĺ území, Vymezeno ochranné pásmo lesa a pohledově .exponované zelené
horizonty, kteý nesmí oýt ooteeny novou zástavbou. Dále je v přelmět1ém územĺ řešeno
Úľe ,,výšrové zÓnování v MPR a jeho ochranném pásmu" (Burian-Křivinka, 5ĺ2007), kteým .

býy 
'dóporučeny 

maximálnĺ rłýśkové hladiny zástavby s ohledem na 
. 
krajinné prvky'

cńárarteristické pro obraz města vyŽadujĺcĺ ochranu. VyuŽití stavby pro ubytovánĺ a bydlenĺ

vrůzných ĺormá'cn ubytovacích jednotek pro cca 1810 osob, ztoho cca 1200 studentů

s nabíäkou doplňkovýóh sluŽeb a odpovídajícím počtem parkovacíct stání v objektech

souvisí s hlavní náplňí funkčnĺ plochy školství (os) a je v souladu s UPmB. Stavba ll. se
nacházi na horní hraně pohledově exponovaného svahu, kteý se významně uplatňuje

V panoramatu města. Zástavba je navrŽena tak, aby respektovala n-ezastavitelné území
výmezené v Regulačním plánu ,,Brno-Červený kopeó" ,a 

jako ,,zelený horizont" v ÚPmB.
v1isrova hladinizástavby doporučená výše zmíněnými Úpp v Územi zůstává překroöena, a

pŕedloŽeným návrhem rěsenĺ však lze (vzhledem k a1chitektonickému dotvořenĺ existujícĺ
masivnĺ z-ástavby v oblasti Bohunice a Nového Lískovce, které se jiŽ v současné době

výrazně uplatňuj-e v dálkových pohledech) souhlasit za podmínek tohoto rozhodnutí. (viz

závazné stanovísko odborl územního plánování a rozvoje MMB ze dne 22.04.2009 čj.

MM 8/0206 1 38/2008, MM 8/0060334, 0082948/2009).

Stavební úřad dále konstatoval, Že předmětná stavba nenĺ V rozporu s poŽadav.kv

stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy a to poŽadgvky stanoveným

@ooôSb.,oobecnýchpoŽadavcĺchnavyuŽití,Úze,mi.avyhláškamič.
lsĺlrcga Sb. a č. 369/2001 Sb. Konstatoval, Že umístěnĺ předmětné stavby není v rozporu

s ochranou práv a právem chráněných záimů účastnĺků ŕĺzeni a není ani v rozporu s
poŽadavky na veřeinou dopravní a technickou infrastrukturu.

V souladu s ustanovenĺ' 5so vyhlášky č,' 268ĺ2009 Sb. o technických poŽadavcĺch na

stavby, stavební úřad u štavbý, pro kterou byla projektová dokumentace zpracovaná
so'os.żoog před Účinnostĺ této vyhlášky, postupoval podle dosavadnĺ právní úpravy, tj' dle

vyhlášky č,. 13711998 sb.

V souladu s ustanovením s16 vyhlášky č. 398/2009 Sb' o obecných technických
poŽadavcĺch zabezpečujícícň bezbariérové uŽívání staveb, stavební úřad u stavby, pro

iot"rou byla projektová đokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, postupoval

podle dosavádní právnĺ Úpravy, tj. dle vyhlášky č. 369/2001 sb.

Stavební úřad neshledal v průběhu řizení důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí,
proto rozhodl, jak je uvedeňo ve výroku rozhodnutí, za pouŽitĺ ustanovenĺ právních předpisŮ

ve výroku uvedených.

Poučení

Toto rozhodnutĺ platĺ ve smyslu $ 40 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní

moci.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení k oÚSŘ MMB
prostřednictvĺm stavebního Úřadu ÚMČ města Brna, Brno_Bohunice.

Přĺpadné odvolání podejte v tolika stejnopisech, aby jeden stejn_opis _zůstal správnĺmu

orgánu a aby kaŽdÝ účástník dostal jeoen stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

čj' BBoH/o3359/10/sÚ 21123
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stejnopisŮ, vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka (podle $ 82, zákona č. 500/2004
Sb., správnířád)'

lng. Kateřina Janouchová
pověřená zastupováním vedoucí SÚ
UMC Brno-Bohunĺce

Správnĺ poplatek dle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč byl
uhrazen

Účastníci řízeni

CD XXI a.s.,
Česká 154/1 2,602 00 Brno, lČ:26236419,

154112,602 00 Brno, I : 25599801, kterou zastupuje A PLUS a.s.,

L2 Statutární město Brno, primátor Bc. Roman onderka, MBA, Dominikánské nám. 196/1,
601 67 Brno, lČ: 44992785.

- Pozemkový fond R, Husinecká 1024111a, 130 00 Praha, :45797072,
Masarykova unĺverzita, ŽerotÍnovo náměstí 61719,601 77 Brno, lČ:00216224,
Statutární město Brno, Domĺnikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, tČ: 44992785, které
zastupuje Majetkový odbor MMB, Malinovského nám. 3, Brno a odbor technických sítí
MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno,
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20,625 00 Brno, lČ:65269705,

Hradec Králové, ll,: 42196451,
Hora,

Lesy Českérepubliky,
Cerná Ho

s.p., Přemyslova 1106, 501 68

kterého zastupuje

kterou zastupuje

a.s., Renneská 1a, 639 00 60733098,
Brněnské vod árny a kanalizace a.s., Hybešova254l,16,657 33 Brno, I l:46347275,
E'oN Česká republĺka,s.r'o., Gerstnera 21 51 ĺ6, 37 0

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

U Selkova 54 1 Černá

Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 49911,
ovice, lČ:25733591,

Technické sítě Brno a.s', Barvířská 5, 602 00 Brno, l

49970607,

Telefónica 02 Czech Repu blic, a.s., Za Brumlovkou 26612,140 22 Praha, |Č: 60193336
GTS Novera s.r.o., Přemyslovská 2845143, 130 00 Praha, lČ 28492170 zastou pena
společností SlTEL, spol. s.r.o., Nad EIektrárnou 411, 106 00 Praha,

Praha, lČ:
lČ:44797320,

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144l 149 00 64949681,
MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1,619 00 Brno, 25307126

Dále obdržĺ
c) dotčené oroánv (doručení iednotlivě)
1. MMB, odbor územního plánování a rozvoje, Kounĺcova 67, 601 67 Brno,2. MMB, odbor Životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno,3. MMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno,4. MMB, odbor vLHz, Kounĺcova 67, 601 67 Brno,5. MMB, odbor památkové péče, Husova 12,60167 Brno,

/ 6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4,656 27 Brno,

49 České Buděj
657 02 Brno, lČ:
l:25512285,

1,
lČ

ębní

3, azĺ

Tł

61
;13

.b
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7 . Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32,602 00 Brno,
:.'8. ČR-statnĺenergetická inspekce, Úl pro Jmk, opuštěná 4, 602 00 Brno,
:,'9. Úřad pro civilní letectvĺ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha,

10' KU Jmk, odbor Životního prostředí, Zerotínovo nám. 3/5, 601 28 Brno,
-- 11. ÚMČ MB Brno-Bohunice, odbor technických sluŽeb, Dlouhá 3, 625 00 Brno.

12. ÚMČ Brno-Bohunice s Žádostĺo vyvěšenína úřednĺdesku
13. referent
14. spis SÚ

Tato vyhláška musí byt vyvěšena nejméně po dobu 15 dnŮ po dni vyvěšenĺ na (lřednĺ desce
ÚMC města Brna, Brno-Bohunice. Poslední den této lhťlty je dnem doručenĺ.

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Zveřejněno způsobem umoŽňujĺcím dálkový přĺstup dne:
Zveřejnění umoŽňující dálkový přístup ukončeno dne:

čj' BBoH/o3359/10/sÚ 23ĺ23



Úľao městské části města Brna, Brno_Bohunice, Dtouhá 3, 625 00 Brno
Stavební ú řad

Toltl ĺoeitoďutí neUýo pĺńvłlÍ ĺtsôl
Spis. Zn
Čj.,
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

s-BBOH/02189t17tsu
BBoH/o323o/17lsÚ
lng. Alena Popelková
547 423838
od borstavebni@bohunice. brno. cz

,:u 
", 

. .. ./..[. (.,..P..4. 8....... -,*
v ernĺ ąne: .'/.!.: é

V Brně 31.5.2017

RozHoDNUTí
STAVEBNĺ povoleruĺ

Výroková část:

Stavební úřao ÚMC města Brna, Brno-Bohunice, jako stavebnĺ úřad příslušný podle $ 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), ve stavebním řízeni
přezkoumal podle s 108 až 114 stavebního zákona Žádost ostavebnĺ povolení, kterou dne
4.4.2017 podal

cRA BDc, ä.S., lčo 05í48529, Netľoufalky ć,.p. 797t7, Bohunice, 625 00 Brno 25,
kterého zastupuje AiD team a.s., lco 04270100, Netľoufalky č.p. 79717, Bohunice, 625 00
Bľno 25

(dále jen ''stavebník''), a na základě tohoto přezkoumánĺ

Vydává podle s 115 stavebního zákona a $ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

stavební povolení
na stavbu:

Campus rezidenční areál c
Brno, Bohunice, Studentská

(dále jen ''stavba'') na pozemcích parc. č. 1331/8, 1331177, 13311123, 13311126, 1331/159'
1331t169, 1331t178, 1331t179, 1331t190, 1331/1 91, 1331t194, 1331t195, 13311281, 13311283,
13311321, 13311324, 1331/336, k.ú. Bohunice, Brno.

Jedná se stavbu objektu C při severní straně ulice Studentská mezi stávajícĺ objekt 82
(v rámci stavby ''Univerzitní kampus Bohunice'') a ubytovnu zdravotnĺch sester Fakultní
nemocnice Brno. objet C bude pokrývat potřebu rezidenčního bydlení s preferencĺ klientů
Masarykovy univerzity, která spolu s rostoucím vědeckým potenciálem Univerzitního kampusu
Bohunice stále narůstá.

tleněnĺstavby:

D í01 objekt G

D 101 '01 Architektonicko-stavební řešení
D 101 .02 Betonové konstrukce
D 101.05 Zdravotní instalace
D 101.06 Ústřední vytápění



Č'1' aaoHĺoazsollĺlsŰ str. 3

Nosná konstrukce objektu bude tvořena betonovým monolitickým skeletem, tvořeným nosným
stěnamitl. 200 a 300 mm a sloupy o rozměru 300 x 300 mm, a zděnými stěnami z keramických
tvarovek o tl. 300 mm. Stropní desky jsou navżeny monolitické Železobetonové tl. 180, 200,
250 a 300 mm lokálně zesílené trámy a hlavicemi. V prostoru garáŽí bude provedena
podlahová deska z drátkobetonu o tl' 180 mm se štěrkovým podsypem tl. 200 mm.

Mezibytové stěny budou monolitické Železobetonové nebo vyzděné zkeramických bloků
tl' 300mm. Vnitřní příčky budou zděné zkeramických přĺčkovek tl. 125 mm, lokálně budou
pouŽity sádrokartonové předstěny pro rozvod instalací.

Střecha bude plochá, jednoplášťová s vnitřními dešťovými vtoky. Střecha na úrovni S'NP bude
s vegetačním souvrstvím, krycívrstva teras v 2.NP bude z modřínových palubek.

obvodový plášť budou tvořit Železobetonové nebo vyzdívané stěny s kontaktním zateplením
minerální vlnou a tenkovrstvou omítkou. V1.NP je obvodový plášť řešený pomocí kovových
kazet zavěšených na systémovém hliníkovém roštu s vloŽenou tepelnou izolací, v kombinaci
s děrovaným plechem v kovových rámech v prostoru garáŽĺ.

Schodiště budou přímá prefabrikované Železobetonové s šířkou ramene 1200 mm a podestou
o šířce 910 mm s celkovým počtem 18 stupňů.

Výtahy budou elektrické osobní s plynulou regulací frekvenčním měničem' o velikosti šachty
1800 x 1600 mm s pěti stanicemi. Výtahové šachty budou Železobetonové o stěny tl. 150 mm
a od ostatnĺch konstrukcĺ budou oddilatovány a propojeny budou za pomocí akusticky tlumících
nosných prvků.

V bytech a společných prostorech budou sádrokartonové podhledy.

V objektu je navrŽen oddílný systém kanalizace - splašková a dešťová kanalizace.
Vodovod bude rozdělen na vodovod pitný, vodovod pro vnitřní hadicové systémy a uŽitkový
vodovod pro závlahy.
Jako zdroj tepla bude sloŽit kaskáda 3 plynových kotlů o jmenovitém výkonu 65 kW
sespolečnými odvodem spalin dokomína, které budou osazeny vmístnosti kotelny č.'11'10
v 1'NP. Zdroj teplé vody budou zásobnĺky teplé vody. Vbytech je navrŽeno teplovodní
podlahové vytápění, v něktených koupelnách budou osazeny otopné žebříky. Ve společných
prostorách jsou navżena otopná tělesa.
Vnitřní rozvody plynu budou slouŽit pouze pro napojení plynové kotelny v 1.NP.
Vzduchotechnika bude slouŽit pro nucené větrání - hygienických zázemí bytů, kombinované
odvětrání garáŽových stání, nucené větrání technické zázemi stavby (sklepních kójí, místnosti
odpadků... ). Dále je navrŽeno havarijní přetlakové větrání chráněných únikových cest.
Pro odvětrání místnostĺ nadlimitně zatíŽených hlukem budou pouŽity lokální větrací rekuperačnĺ
jednotky. Pro vybrané prostory v 5'NP je navżeno chlazení pomocí split jednotek.
V objektu bude zhotovena kompletní elektroinstalace, která bude napojena z venkovnĺ
přípojkové skříně'
objekt bude chráněn aktivním hromosvodem _ aktivní pulsar se svodovými vodiči při základové
konstrukcĺ a jímacími tyčemi na střeše objektu.
Slaboproudé rozvody jsou navrŽeny rozvody univerzálnĺ kabeláŽní systém (UKS)' domácí
telefon (DT), přístupový systém (ACS) a kamerový systém (ccTV)'

Đ 201 Příprava území

D 201.01 H terénníúpravv

Jedná se o hrubé terénní úpravy na místě stavby, spočívajĺcĺ ve vytvoření zemní figury
pro zaloŽení objektu a příjezdu k ní.

Đ 20 1 .o2 |J pr ava stáva i ícíh o roz]{8dqvoďv€Ieá! u

Nenĺ součástí této stavby _ bylo povoleno vodoprávním úřadem odborem vodního a lesního
hospodářství a zemědělstvĺ Magistrátu města Brna rozhodnutím č.j. MMB/015970812017
ze dne 10.4.2017.



Č.1. aaoHĺoszsollĺlsÚ str. 5

Kanalizace bude v materiálovém provedenĺ PVC' resp. PP a budou na ní osazeny revizní
šachty.

D 205 Areálový rozvod vody

Dojde k rozšíření vnitřního vodovodu objektu B. Na stávajĺcí vodovod bude napojeno pomocí
T kusu potrubí DN 80 PE sDR 11-90x8,2, které povede v délce 28,9 m do objektu C.

D 206 Venkovní rozvody pIynu

D 206.01 ProdlouŽeníveřeiného STL plynovodu

Na stávající plynovod pro veřejnou potřebu a 110 v chodníku při ulici Studentská v místě
zalomení plynovodu bude napojen přes redukční T kus nový plynovod PE 63-SDR 11-63x5,8,
který povede v délce 26,4 m na východ v ulici Studentská v objektu C.

D 206.02 Přĺpoika STL plynu

Na prodlouŽený plynovod PE 63-SDR 11-63x5,8 bude pomocí redukčního T kusu napojena
přípojka plynu PE Rc 32-sDR 11-32x3,8 sochranným pláštěm délky 2,4 m. Přípojka bude
zaústěna v plynoměrné skříni na fasádě objektu C hlavním uzávěrem plynu DN 25.

D207 Venkovní rozvody NN

Venkovní rozvody NN 1-NAVY 4x24o v délce 3,0 m budou napojeny zasmyčkováním
na přeloŽené kabelové vedení NN 1-NAVY 4x240, které vede v chodníku při ulici Studentská.
Vedení bude ukončeno v nové rozpojovacískříni umístěné na fasádě objektu.

D 208 Venkovní rozvodySLP
Napojení bude provedeno ze souĺlednĺho objektu 82 z místnosti správy budov z ulice
Studentská pomocĺ HDPE @ 40 mm aPEa110.

Podmínky pľo provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace' kterou stavební úřad ověřil v tomto

řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu'

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahĄení stavby.

3. Stavebník oznámÍ stavebnímu úřadu tytoÍáze výstavby pro kontrolnĺ prohlídky stavby:

po dokončenĺ základových konstrukcí
po dokončení hrubé stavby

_ závěrečná kontrolnĺ prohlídka po dokončenístavby.
4' Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní mocitohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem AiD team a.s', lČ o427o1oo, se sídlem
Netroufalky 79717,625 00 Brno.

6. Na viditelném místě bude umístěn štítek ''Stavba povolena" a ponechán tam
až do dokončenĺ stavby'

7. Budou dodźeny podmínky závazného stanoviska odboru Životního prostředí MMB
č.j. MMB/0o21560l2017/KRo ze dne 13.1.2017:
- Spalinová cesta od plynového kotle bude vyvedena nad střechu objektu.

- Případně dodatečné změny ve způsobu vytápění, projektovaném jn1enovitém tepelném
výkonu a počtu plynových kotlů budou předloŽeny ke schválení na oZP MMB.
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- Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s'

- Stavebník předá na odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedenĺ
stavby. Doklad o předání bude předloŽen stavebnímu úřadu jako příloha oznámení
o užívání stavby nebo Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

- Stavebnĺk podá na ol MMB Žádost o souhlas k záboru veřejného prostranstvĺ pro
výkopové práce dle č. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením uŽívání
veřejného prostranství.

11. Bude dodrŽena podmínka závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-6-3-69/1-OPST-2016 ze dne 4'1.2017:
- Pro ověření způsobilosti stavby a technické zaŕízeni z hlediska poŽární ochrany

poŽadujeme doloŽit platné doklady v souladu s ustanovením $ 46 odst. 5 vyhl. 24612001
Sb', o poŽární prevenci (zejména doklad o montáŽi, funkčnĺch zkouškách' kontrolách
provozuschopnosti včetně dokladů potvzující oprávnění k montáŽi a doklady potvrzující
pouŽití konstrukcí a výrobků s poŽadovanými vlastnostmi z hlediska poŽárnĺ
bezpečnosti).

12. Budou dodżeny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 06562l2017/BM/HoK ze dne 28.3'2017.
- Před uvedenĺm stavby do trvalého uŽíváni předloŽí stavebník doklad o tom,

Že v předmětné stavbě by|y pouŽity výrobky splňující poŽadavky s 3 vyhlášky
č.409/2005 Sb., o hygienických poŽadavcích na výrobky přicházejícĺ do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

- Před uvedenĺm stavby do trvalého uŽívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody
z předmětné stavby, a to v rozsahu .krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví t. 252t20o4 sb. kterou se stanoví hygienické
poŽadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějšĺch předpisů. odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna
u dżitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u drŽitele
autorizace (s označením přesného místa odběru).

_ Před uvedením předmětné stavby do trvalého uŽíváni budou na KHS JmK předloŽeny
výsledky měřenĺ hluku z dopravy na stávajících přilehlých komunikací, z provozu VZT,
chlazení, instalovaných rekuperačnĺch jednotek a všech stávajĺcích zdrojů hluku,
vše nastavené na maximální provozní výkon, dokladujícĺ u stávajĺcích a navrhovaných
nejzatíŽenějšĺch chráněných venkovních prostor staveb nepřekročení hygienických
limitů hluku, upravených NV Č. 272t2011 sb., o ochraně zdravi před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen NV c. 27212011 Sb.,),
pro denní a noční dobu.

- Před uvedením předmětné stavby do trvalého uŽÍvání budou na KHS JmK předloŽeny
výsledky měření hluku z dopravy na stávajících přilehlých komunikaci, z provozu
kotelny, garáŽí (pojezdy aut, garážová vrata, YZT na max' provoznĺvýkon), výtahů, VZT,
chlazení, instalovaných rekuperačnĺch jednotek, vše nastavené na maximální provozní
výkon, dokladující v nejzatíŽenějšĺch chráněných vnitřnĺch prostorech předmětné stavby
nepřekročenĺ hygienických limitů hluku, upravených NV č. 27212011 sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen NV ć' 27212011 sb.), pro denní a noöní dobu.

13. Budou dodrŽeny podmínky vyjádření odboru technických sluŽeb Úřadu městské části
města Brna, Brno-Bohunice č.j' BBoH/07764ĺ16nS ze dne 13'1.2017:
- Před zahájením výkopových pracĺ (příp. umístění staveniště) na veřejném prostranstvíje

nutno v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárnĺho města Brna č. 1312015
o místních poplatcích v platném znění, podat na oTS písemnou přihlášku k místním
poplatkům.

- Při provádění výkopových pracĺ musí být dodrŽeny všechny platné právnĺ předpisy
včetně obecně závazných vyhlášek města Brna, zejména vyhlášky č 8/2009
o koordinaci prací na veřejném prostranstvĺ ve městě Brně a vyhláška č' 15l20o7
o ochraně zeleně v městě Brně'
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- Před zahájením stavebních pracĺ bude vytyčen a na místě označen vodovodní řad pro
veřejnou potřebu DN 200 Ll. Pro vytyčenĺ vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka
provozu vodovodnĺ sítě.

16. Budou dodrŽeny podmĺnky vyjádření Brněnských komunikací a.s. pod zn.3100-vi-0173l17
ze dne 23.1.2017.
- Stávající chodnĺkový obrubník poŽadujeme u všech sjezdů ponechat a pouze sníŽit

do úrovně plochy chodníkového přejezdu z důvodu oddělení ploch ve správě naší
společnosti. Bude dodrŽena konstrukční skladba sjezdů a nástupní plochy pro poŽární
vozidla navrŽena v předloŽené DSP. Dešťová voda ze zpevněných ploch parkoviště
za chodnÍkem nesmí být sváděna na plochu místnĺ komunikace. Dopravní značky 816
nebudeme přebírat do správy, musíbýt umístěny aŽza chodníkem.

- UloŽené kabelové a trubní vedení nesmí zasahovat do konstrukce chodníku, minimální
krytí bude 600 mm i v místě vzájemného kříŽenĺ. Před zásypem musĺme být vyzváni
k provedení kontroly.

- V celé délce výkopových prací bude chodník obnoven v předepsané konstrukci
a předláŽděn v celé šíři. Poškozené kusy dlaŽby musĺ být nahrazeny novými stejného
typu.

- Stávající kabely při výměně vedenĺVo musí být z chodnĺku vyjmuty.

- Do profilu chodníku nesmí být umĺstěnažádná rozvodná skřĺň.

Realizační podmĺnky:
- V průběhu stavby smĺ být komunikace pojíŽděny vozidly, jejichŽ celková hmotnost

nepřesahuje mez povolenou aktuálním dopravním značením.
- Výkopové práce, zásypy ryh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace poŽadujeme

provádět v souladu s příslušnými ČsN, ČSN EN, TKP staveb pozemních komunikací
TP 146 ,,Povolování a provádění výkopŮ a zásypů rýh pro inŽenýrské sítě ve vozovkách
pozemních komunikací". Únosnost pláně chodníku poŽadujeme min. 30 MPa.

- VytěŽená zeminu musí být skladována mimo profil veřejné komunikace (tj. včetně
chodníku).

- U vyměněných silničních obrubníků musí být spára s vozovkou zalita modifikovanou
asfaltovou zálivkou'

- V přĺpadě, Že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30'11., poŽadujeme
realizovat provizorní konstrukci v ýze. Definitivnĺ obnova komunikace v předepsané
konstrukci bude realizována po 28.2. následujícĺho roku. Do data definitivní obnovy
a následného předání společnosti brněnské komunikace a.s. bude údżba zajišťována
investorem stavby. Provizorní konstrukce bude před realizací odsouhlasena zástupce
společnosti Brněnské komunikace a's.

- Před začátkem stavby poŽadujeme provést ověřenĺ průtočnosti stávajících uličních
vpustĺ podél obvodu staveniště. Dodavatel Vyzve Brněnské komunikace a.s. minimálně
tři týdny před zahájením stavby k jejímu provedení. Po ukončení prací bude provedeno
opětovné ověření průtočnosti na náklady stavebníka.

17. Budou dodrŽeny podmínky vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost
pod zn. 5800/Min/3117 ze dne 18.1.2017:
- Jakékoliv zásahy do stávajícĺho systému veřejného osvětlení mohou provést pouze

pracovnĺci provozu TSB, a.s. na základě objednání u vedoucĺho provozu.

- Při přepojovánÍ zapĺnacího rozvaděče je nutná součinnost s pracovníky provozu TSB
a.s.

- Stávající veřejné osvětlení musí být V provozu do doby uvedení do provozu nového
zařízeni veřejného osvětlení' Přepojení na nový zapínací rozvaděč musí být provedeno
v jeden den pro zachovánĺ kaŽdonočního provozu veřejného osvětlení
(i na cyklostezce).

- PoŽadujeme zpracovat a předloŽit k odsouhlasení dokumentaci veřejného osvětlenĺ
pro realizaci stavby, kterou ve tázi zpracovaní konzultujte s pracovnĺky naší společnosti'
Projektová dokumentace včetně jednopólového schématu zapojení musĺ být zpracována
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- Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým poŽadavkem
provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce
a opravy místních sítí).

- Stavba PZ musĺ být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen
''PD'') a v souladu s platnými právními předpĺsy a platnými cslrl EN, TPG, TlN,
Technickými poŽadavky provozovatele distribuční soustavy.

- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovnĺch dnů před zahájenĺm prací
nahlásit zahájeni stavby provedením registrace stavby na adrese
https://www.gasnet.czlcs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrŽĺ po registraci
stavby z centrální adresy jedinečné identifikační čĺslo stavby, které je povinen uvádět na
všech dokladech souvisejících se stavbou.

- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný
v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměřenĺ stavby a polohopisných
prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečrlého provedenĺ stavby Pz
dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy
(Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí).
Upozorňujeme, Že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby Pz
zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyŽadována při odevzdání a převzetí stavby
PZ.

- Propojení stavby PZ s distribuční soustavou můŽe být realizováno aŽ po vydání
souhlasu provozovatele distribuční soustavy s vpuštěním plynu.

_ V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofĺkace)
je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 45812000 Sb., Energetický zákon,
v platném znění, jiŽ v rámci územního ŕízení poŽádat Ministerstvo průmyslu a obchodu
Čn o udělení příslušné autorizace. Na přeloŽky stávajĺcích VTL plynovodů
(VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

Podmínky pro prováděnĺ stavebnĺ činnosti:
- Za stavebníčinnosti se pro účely tohoto stanoviskapovaŽuji všechny činnosti prováděné

V ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(tzn' ibezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo,
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského
zařizeni a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

- Stavební činnostije moŽné realizovat pouze při dodżení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrŽeny, budou stavební činnosti, povaŽovány
dle $ 68 zákona č.45812000 Sb., ve znění pozdějšĺch předpisŮ za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při kaŽdé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítĺ) je nutné poŽádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uloŽení plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na WWW. gridservices.cz
nebo NoNsToP zákaznická linka 800 1 1 33 55). Při Žádosti uvede Žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanovĺska. o provedeném vytyčení trasy bude
sepsán protokol. Přesné určení uloŽení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určenĺ
uloŽení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahĄeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
povaŽujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodrŽena mj. Čsru 73 6005, TPG 702 04, zákon ć,. 45812000 sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy souvisejícís uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zaŕízení a plynovodnĺch přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uloŽenĺ plynárenského zaŕizení je
stavebnĺk povinen učinit taková opatřenĺ, aby nedošlo k poškození plynárenského
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zachování podmĺnek pro bezpečný a plynulý průjezd autobusů po celou dobou
stavebních prací.

- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna
tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.

- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte
příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravníšpičku.

- Návrh dopravního opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného
dopravního značení projednejte v dostatečném předstihu s pracovníky odboru přípravy
provozu.

Budou dodżeny podmínky souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařÍzeni
distribučnĺ soustavy E.oN Česká republika, s.r.o' pod zn' T6779-16165546
ze dne 23.2.2017:
- Stavbou nesmídojĺt ke sníŽenĺ zákrytu kabelů pod mez stanovenou csľĺggzooo-5-52.
- V ochranném pásmu (dále jen oP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního

vedení budou při realizaci uĺJěleného souhlasu přiměřeně dodrŽeny podmínky dle $ 46
odst. 8 zákona ö. 45812000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, Že v oP těchto
rozvodných zaŕízeni je zakázáno pod písmeny.

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit Život, zdraví a majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujĺcí se v zájmovém územi
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa kříŽení či souběhu trasy vedení
s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak' aby pracující
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dní
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, Že nebude
moŽné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech
podle pokynů zaměstnanců E.oN teská republika, s.r.o. (dále jen EczR) pro
jednoznačné stanovení jeho polohy.

- Provádění zemnĺch prací v oP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez pouŽití
jakýchkoliv mechanismů s nejvyššĺ opatrností, nebude-li provozovatelem zaŕízeni
stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpećení obnaŽeného kabelu (podloŽení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstraŽnými tabulkami,
bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení
našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí'

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křiŽení výše zmíněné akce a rozvodným
zařízenim musí odpovídat příslušným ČS N.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křiŽovatek a souběhů před záhozem výkopu.
O kontrole bude proveden zápis do montáŽního nebo stavebního deníku.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat přĺslušným normám, zĄména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1o5o, cstĺ EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522,
Čsru eľĺ 61 936-1.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmĺnky uvedené
ve vyjádření o existenci zařízení distribučnĺ soustavy ve vlastnictví a provozovánĺ ECD
a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- Veškerá stavební činnost v oP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemní vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostnĺ opatření pro práce v oP
příślušného rozvodného zařizení dle platného Čsľĺ EN 50 110-1' Veškerá stavební
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Po dokončenístavby poŽádejte zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dále předloŽte:

zápis o předánía převzetístavby (pokud byl sepsán),
geometrický plán zaměřenĺ stavby potvrzený Katastrálním úřadem,
geodetické zaměření všech částí stavby včetně dokladu o jejich předání na odbor
městské informatiky MMB,
doklady o vytyčení stavby,
hutnĺcízkoušky,
zápisy o vytyčení sítíveřejné technické infrastruktury
doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypánĺm,
předávací protokoly správců dotčených inŽenýrských sítí a komunikací,
protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků,
zprávu o výchozí revizi elektrického zaŕízeni včetně přípojky'
zprávu o revizivšech plynovodních potrubí,
zprávu o revizi hromosvodu,
atest poŽárních dveří,
protokol o provedené zátopové zkoušce u plochých střech,
doklady prokazující bezpečné užíváni výtahu (protokol o ověřovací zkoušce výtahu,
revize, prohlášení o shodě, kniha výtahu k nahlédnutĺ,''. '),
doklady prokazující bezpečné užívání náhradnĺho zdroje,
doklady o provedenízkoušek na všech rozvodech a instalacích stavby (tlakové zkoušky,
protokoly o těsnosti potrubí, topná zkouška, rozbory vody, protokol o zaregulování
vzduchotechniky ... .),

doklad o naloŽenís odpady ze stavby,
definitivní dopravnĺznačenĺ odsouhlasené od příslušného silničního správního úřadu,
doklady o ověřenĺ poŽadovaných vlastnostĺ pouŽitých výrobků a materiálů ve smyslu
s 156 stavebního zákona, případně prohlášení zhotovitele stavby,
pokud dojde ke změnám oproti dokumentaci ověřené ve stavebním ŕízení, předloŽte
2x dokumentaci skutečného provedenĺ, ve které budou tyto změny zaznamenány.

Úěastníci řízení na něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

cRA BDc, a.s., Netroufalky ö,.p.79717, Bohunice, 625 00 Brno 25

odůvodněnĺ:

Dne 4.4.2017 podal stavebník Žádost o vydání stavebního povolenĺ na výše uvedenou stavbu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řizeni.

Stavba byla umístěna jako součást územního rozhodnutí č.j' BBoH/o3359/1olsÚ
zedne 1.7'2o1o (nabytĺ právní moci dne 3.8'2010) na stavbu cAMPUs - REzlDENČruĺ
AREÁL.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řizeni podle ustanovení s 109 stavebního
zákona, tak Že za účastníky tohoto ŕizeni povaŽuje:

o V€ smyslu s í09 písm. a) stavebnĺho zákona stavebníka
- CRA BDC, a.s.

o V€ smyslu s í09 písm. b) stavebního zákona vlastníka stavby, na níŽ má být provedena
změna či udrŽovacĺ práce, nenĺ-listavebníkem
- Masarykova univerzita
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dobře známy a Žádost poskytovala dostateěné podklady pro posouzenĺ stavby, a stanovil,
Že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.

PředloŽené podklady:

- plná moc k zastupování pro společnost AiD team a.s. ze dne 1.12.2016
- inŽenýrsko-geologický průzkum zezáři 2016 od společnosti GEOSTAR, spol. s r.o.

- hluková studie č' 16011s185 zljnora2017 od lng. Pavla Berky
- protokol o měření č. 16012z300 z února 2017 od lng. Pavla Berky

- protokol stanovení radonového indexu pozemku č. P161127 ze dne 10.11.2016
od RNDr. Jiřĺho Jánského

- Výpočty proslunění a denního osvětlení vybraných interiérů ze dne 10'1o.2016
od společnosti KLIMAT spol' s r.o., Milan Tesař

- znalecký posudek od soudního znalce Milana Tesaře ze dne 26.4.2017

- průkaz energetické náročnosti budovy z listopadu 2016 od lng. Jan Henzl
- smlouva o právu provést stavbu mezi Masarykovou univezitou a cRA BDc' a.s.

ze dne 31.3.2017
- smlouva o právu provést stavbu mezi RP XXl a.s' a CRA BDC, a's ze dne 22.2'2017
- smlouva o právu provést stavbu mezi CD XXl a.s. a CRA BDC, a.s ze dne 22'2.2017
- smlouva o převodu práv a povinnosti zlizemního rozhodnutí mezi cD XX!, a.s. a CRA

BDC, a.s. ze dne 1.12.2016
- smlouva o Vymezeni území pro distribuci elektřiny se zřízením sluŽebnosti mezi cRA BDc,

a.s. a Českomoravskou energetikou s.r.o.

- vyjádření rektorátu Masarykovy univerzity č.j. MU-|S/1298512017|477795/RMU
ze dne 10.2.2017

- závazné stanovisko odbor památkové péče MMB č.j. MMB/0005724l2017lSZJzs
ze dne 30.1.2017

- závazné stanovisko odboru Životnĺho prostředí MMB č.j' MMB/0021560/2017lKRo
ze dne 13.1.2017

- stanovisko odboru Životního prostředí MMB č.j. MMB/001344012017lZah ze dne 7 '2.2017
- vyjádřenĺ odboru dopravy MMB č.j. MMB/0'10502012017 ze dne 17.3.2017

- vyjádření odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
č.j. MMB/0o02949l2o17 ze dne 3.1 .2017

- rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
č.j. MMB/O15970812017 ze dne 10'4.2017

- rozhodnutí připojení sjezdu odboru dopravy MMB č'j' MMB/010387912017
ze dne 27.3.2017 (NPM 12.4.2017)

- rozhodnutí o umístění inŽenýrských sítí v silničním pozemku odboru dopravy MMB
č.j. MMB/O10386412017 ze dne23.3.2017 (NPM 12.4.2017)

- stanovisko odboru investičnĺho MMB č.j. MMB/050671212016 ze dne 23.1.2017

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-6-
3-69/1-OPST-2016 ze dne 4.1.2017

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM
06562ĺ2017/BM/HOK ze dne 28.3.2017

- vyjádření odboru technických sluŽeb Úradu městské části města Brna, Brno-Bohunice
č.j. BBoH/o7764l16nS ze dne 13'1.2017

- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a's' pod zn. 722l0oo730l2017lMKl
ze dne 9.1.2017

- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pod zn. 722l0o0815l2o17lMkl
ze dne 10.1.2017
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stavebnĺkem. Stavebník je povinen štítek před zahájenĺm stavby umístit na viditelném mĺstě
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aŽ do dokončenĺ stavby, případně do vydání
kolaudačnĺho souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným zpŮsobem
s uvedenĺm údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahĄena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ir
cb nt

Ü

,,otisk úředn ího razÍtka"
lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č;. 63412004 Sb', o správních poplatcích poloŽky 18 odst. 1

písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 23.5.2017 '

obdrŽí:
Účastníci (dodejky)
1. AiD team a.s., IDDS:jdc68vt

sĺdlo: Netroufalky ć.p.79717, Bohunice,625 00 Brno 25
zastoupení pro: CRA BDC, a.s., Netroufalky ć'p.79717, Bohunice, 625 00 Brno 25

2. Masarykova univezita, IDDS: 9tmj9e4
sídlo: Zerotínovo náměstíč.p. 617/9, Brno_město, 602 00 Brno 2

3. RP XXI a.s., IDDS: 3sxf46w
sĺdlo: Netroufalky ć.p.79717 , Bohunice, 625 00 Brno 25

4. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, lDDS: a7kbrrn
sídlo: Malinovského náměstí3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupenĺ pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstĺ č'p. 196/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

5. Fakuĺtní nemocnice Brno, IDDS: 4twn9vt
sídlo: Jihlavská č.p. 340120, Bohunice,625 00 Brno 25

6. CD XXl, a.s., IDDS: 4jdn57d
sídlo: Netroufalky ć,.p. 79717 , Bohunice, 625 00 Brno 25

7. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc9yf
sídlo: Pisárecká č.p' 555l1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

8. Brněnské komunikace a.s., IDDS:tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č;.p.787t|a, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39

9. Technické sítě Brno, akciová společnost, lDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská ć,.p.82215, Zábrdovice,602 00 Brno 2



Spis. Zn.:
Čj.,
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Uřad městské části města Brna, Brno_Bohunice, Dlouhá 3' 625 00 Brno
Stavební úřad

Toku ÍoŁtÚdňłrtĺ nrbýo pľávnĺ noď
s-BBOH/02189t1715U
BBoH/o3s23ĺ17tsu
lng. Alena Popelková
547 423838
od borstavebn i@boh u n ice. brno. cz

dne:
4t 6. k21ž....".*.."**

V Bľrrě ą*, ../.*...6'',

V Brně dne 8.6'2017

ROZHODNUTI
oPRAVA zŘeĺuÝcH NEsPRÁVNosTĺ

Výroková ěást:
Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, 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 pozdějšĺch předpisů (dále jen ''stavební zákon''), vydal dne 31.5'2017 pod č.j.
BBoH/o323o/17lsÚ, spis. zn. S-BBOH/O2189/17lSU rozhodnutí- stavebnĺ povolení na stavbu:

Gampus rezidenčnĺ areál G
Brno, Bohunice, Studentská

na pozemcích parc. č. 1331/8, 1331177,13311123, 13311126, 13311159, 13311168, 13311178,
1331t179, 1331t190, 1331/191, 1331t194, 1331t195, 1331t281, 1331t283, 1331/321 , 13311324,
1331/336' k.ú. Bohunice, Brno.

Stavebnĺ úřad rozhodnutĺm podle $ 70 zákona č' 500/2004 sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost
spočívají v neuvedení podmínky č. 29 - podmínky pro realizaci stavby od Masarykovy
univerzity, a to tak, Že text zřejmé nesprávnosti:

''Podmínky pro pľovedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kteľou stavební úřad
ověřil v tomto ŕizení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

28. Při závěrečné kontľolní prohlĺdce stavby dále předložte:
- zápls o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán),
- geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastľálním úřadem,
- geodetické zaměření všech ěástĺ stavby včetně dokladu o jeiich předánĺ

na odbor městské informatlky MMB,
- doklady o vytyčení stavby,
- hutnĺcí zkoušky,
- zápisy o vytyěení sítÍ veřeiné technické infrastruktury
- doklady o provedení kontroly správců sítĺ před zasypáním,
- předávací protokoly správců dotčených inŽenýrských sítí a komunikací,
- pľotokolo převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků,
- zprávu o výchozí revizi elektrického zaŕizení včetně přípojky'
- zprávu o revizivšech plynovodních potrubí,
- zpľávu o revizi hromosvodu,
- atest požárních dveří,
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29. Budou dodrženy podmínky vyjádření rektorátu Masarykovy univerzity č.j. MU-
lSl 1298512017 I 477795/RMU ze dne 10.2.2017 :

_ oznámit zahájení pragí nejméně 21 dní předem a projednat vše se zástupcem
technického úseku Ustavu výpoěetní techniky MU tak, aby se předešlo
poškození optokabelové sĺtě a problémům, které by mohly v této souvislosti
vzniknout uŽivatelům sítě MU. Zejména je nutné infoľmovat o všech pracích,
které by se mohly týkat optokabelových vedenĺ MU.

- Ęřed zahájením prací je nutné předem vyzvat zástupce technického úseku
UVT MU' aby vytýčil podzemnĺ optokabelové vedení Masarykovy univerzity.

_ V případě, Že by došlo k poškození trubky/optického kabelu, čiiiného zaŕizení
MU neprodleně ohlaste tuto událost na pracoviště operátorů, kteľé zajišt'uje
nepřetrŽitý provoz.

_ Pľáce v okolí chrániček provádět se zvýšenou opatrností:
o odkopání chrániček provést ručně
o pokud doide k odkrytí komunikačního vedenĺ, je nutné zajistit řáelné

zabezpečenĺ proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před
poškozenĺm třetími osobami

o při křížení s jinými inženýrskými sítěmi požadujeme uloŽení
do betonových Žlabů s přesahem min. í m na každou stranu

. zhutnění podloží pľovést tak, aby nedocházelo k postupnému sesedání
a následnému poškození trubek.

_ Před záhozem přlzvat zástupce Ústavu výpočetní techniky Masarykovy
univerzity ke kontrole nepoškození trubky/optického kabelu.

- Bude_li stavby zahájena po více neŽ.12 měsĺcĺch.od vydání tohoto vyjádření'
je třeba před zahájením stavby ověřit na Ustavu výpočetní techniky
Masarykovy univeľzity, zda nedošlo ke změně.''

Účastníci řizeni na něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

cRA BDc, a.s., Netroufalky č,.p' 79717, Bohunice, 625 00 Brno 25

odůvodnění:

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutĺ ze dne 31'5.2017 ć.j.BBoH/o323ot17tsu,
spis. zn' S-BBoH/02189l17lsu se vyskytla zřĄmá nesprávnost. Stavební úřad tímto
rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Účastnĺci řízení - dalšídotčené osoby:
Masarykova univerzita,
RP XXl a.s', Statutárnĺ město Brno,
Fakultní nemocnice Brno, CD XX!, a.s',
Brněnské vodárny a kanalizace, a's',
Brněnské komunikace a.s.,

Technické sítě Brno, akciová spoleěnost,
GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s.,

Dopravnĺ podnik města Brna,a.s.,
DialTelecom, a.s.,
Českonroravská energetika s. r. o.
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't2. Dopravnĺ podnik města Brna,a.s., IDDS: bj6cd4x
sídlo: Hlinky č;.p' 641151, Pisárky, 603 00 Brno 3

13. DialTelecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: KřiŽíkova č.p. 237l36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

14. Českomoravská energetika s'r'o., lDDS: gjrrueb
sídlo: Sokolovská č.p.675/9, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

dotčené správnĺ (lřady
15. Magistrát města Brna, odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn

sĺdlo: Kounicova č.p. 949167, Brno-střed, VeVeří, 601 67 Brno 2
16' Magistrát města Brna, odborVLHZ,lDDS: a7kbrrn

sídlo: Kounicova č.p. 67, 601 67 Brno-město
17. Magistrát města Brna, odbor Životního prostředí, !DDS: a7kbrrn

sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno-město
18. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, IDDS: a7kbrrn

sídlo: Husova 12,601 67 Brno 2
19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kĘe se sídlem v Brně, lDDS:jaaai36

sídlo: Jeřábkova ć,.p.1847t4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
20. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavebnĺ prevence, lDDS: ybiaiuv

sĺdlo: Štefánikova ć,.p.103t32, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
zl. vraa městské části města Brna, Brno-Bohunice' odbor technických sluŽeb, Dlouhá 57713,

Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

kopie
22' Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravnĺho

inŽenýrství Brno-město a Brno-venkov, lDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687124, Veveří, 602 00 Brno 2

23. Magistrát města Brna, odbor investiční, lDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova č.p. 949167, Brno-střed, Veveřĺ, 601 67 Brno 2

24. spis
25. referent


