
j+y łs

Ů Úřad městské části města Brna
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doruče no prostřed nictvĺm datové schró nky

V Brně dne 16'04.2018

ŽÁoosr o lNFoRMAcE PoDLE zÁroruR Č. 7o6/L999 Sb., o svosooNÉM pŘÍsľupu
r lĺĺroRnnncívl

VáŽení,

dovoluji si tímto požádat Váš úřad o níže uvedenou informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve zněnĺ pozdějších předpisů:

1) prosíme o zaslání opatření obecné povahy, jímž byla ustanovena ochranná pásma heliportu
HEMS FN Brno - Bohunice.

VÝše uvedený dokument prosím zašlete prostřednictvím datové schránkv:

Předem Vám velice děkuji za Vaši pomoc a spolupráci v této věci

S úctou,
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Stavební úřad

VáŠ dopis č.j
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

16.4.2018
BBoH/027B2ĺ18tsÚ
s-BBOH/02538/18/SU
lng. Petra Nováková
547 423 836
547 352 946
staveb@boh u n ĺce' brno' cz
27.4.2018

i

Poskytnutí informace dle zákona č' 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
Heliport HEMS FNB

Yážený pane magistře,

Stavebnĺ úřad Úľvc města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad přÍslušný podle $ 13 odst.
1 písm. c) zákona ć,, 183ĺ2006 sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen ''stavebnĺ zákon''), Vám v souvislosti s Vaší Žádostí
oposkytnutĺ informace dle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, Ve
znění pozdějšĺch předpisů, kterou obdrŽel dne 16.04.2018, týkajícÍ se zaslání opatření obecné
povahy, jímŽ byla ustanovena ochranná pásma heliportu HEMS Fakultní nemocnice Brno -
Bohunĺce, sděluje, Že:

- areálu Fakultní nemocnice Brno - Bohunice jsou povoleny dva heliporty HEMS. Stavebnĺ
úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, jaŘo stavební úřao příslušný stavby heliportu
umístil.

- První heliport byl umĺstěn dne 12'8.2oo4, č.j. 5Ú/3086ĺ460104 na budově objektu 12 na
pozemku parc'č' 1681ĺ24 k'ú' Starý Lískovec. Druhý heliport byl umístěn dne 24.10.2012,
spĺs zn. s-BBoH/o5568/12lsÚ, č.j. BBoH/o595o/12lsÚ na pozemku parc'č. 1681t2 k.u.
Starý Lískovec (vše vlz přĺloha 1, 2).

- opatření obecné povahy týkající se ustanovení ochranného pásma helĺportu HEMS pro
Fakultní nemocnici Brno - Bohunice by mělo být vydáno Úřadem pro civilnĺ letectví.
V případě, Že opatřenĺ obecné povahy vydáno nebylo je stanoveno v rámcĺ umístění
stavby.

- V této záleŽitosti byl poŽádán o součinnost Úřad civilního letectví, Letecký stavební úřad,
Letĺště Ruzyně, 160 08 Praha, o výsledném sdělenĺVás budeme informovat.

S pozdravem
Úľad měsrské Čá$li rnosta Brrlŕ_{

Brno-Bohtlnlce
c1ą'yobní rllřäíi-

'ril'rtl.{.5 J'll-'- '" 1i)

,,otisk razítka"

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Přítoha: - umístěnĺ stavby heliportu na pozemku parc'č' 1681124 k.Ú. Starý Lískovec
- umístěnístavby heliportu na pozemku parc.ě. 1681ĺ2 k.ú. Starý Lískovec

Kopie: Spis

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352 946

Bankovnĺ spojení: Komerční banka Brno-město
Přĺjmový účet: 'l9-519 086 0257/01o0
Výdajový úČet: 19-519 o81 021710100

lČo: 44992785
Dll: C244992785



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

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

s-BBOH/05568/12lSU
BBoH/o5950ĺ12ĺsU
BoŽena Horová !

547 423837
staveb@bohunice. brno, cz

V Brně dne24'10.2012

Úzeuruĺ souHLAs

Stavebnĺ úřad ÚMc města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad přĺslušný podle $ 13 odst.

1 písm. d) zákona č. 183/2006 sb,, o územnĺm plánování a stavebním řádu (staveb1i1tko|)'
ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ''stavební zákon''), a podle pověření OUSR č.j.

MMB/o44o743ĺ2o11 ze dne 28.11.2011 posoudil podle $96 odst' 1 a2 stavebnĺho zákona
oznámenío záměru umístěnístavby, které dne 4.10.2012 podal

Fakultnĺ nemocnice Brno, lco oszsg705, Jihlavská č.p. 340120, Bohunice, 625 00
Brno 25

(dále jen ''Žadatel''), a na základě tohoto posouzenĺ vydává podle $ 96 stavebního zákona

souhlas s umístěnĺm stavby
''Modernizace hellportu HEMS", vč. přípojek

Brno, Bohunice č.p. 340, Jihlavská 20

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. ć,. 1328t1,3179 v katastrálnĺm území Bohunice, parc. č
1681t2, 1681ĺ27, 1681l28,2885,2886, 2915 v katastrálnĺm uzemí Starý Lískovec'

Navrhovaná stavba je situována v uzavřeném areálu Fakultní nemocnice Brno v severnĺ
části na mĺstě stávajĺcĺho provizorního heliportu. Areál je Vymezen komunikacemi
Jihlavská, Kamenice a Netroufalky.

Stavba je umĺsťována mezi budovami L (lůŽkový trakt, centrální př'l.|em), cH (chirurgický

komplement), Z (gynekologicko_porodnická klinika), H (hospodářský blok) a T (telefonnĺ

ústředna) a areálem Univerzitního kampusu Brno Masarykovy univerzity.

Stavba se skládá ze stavebních objektů: So 01 - Heliport, so 02 - Spojovací koridor, So
03 - zastřešenĺ vstupu urgentního příjmu' Komunikace a zpevněné plochy.

obiekt So-01 - Heliport' Bude umĺstěný uprostřed parcely p.č. 1681ĺ2 k.ú. Starý Lískovec,

@,p,ć'2874k.ú.StarýLískovec)vevzdálenosti5,2modsevernĺ
ňranice tohoto pozemku a severně od budovy z (p.ć. 2876 k.Ú. Starý Lískovec). Heliport

bude slouŽit pro vrtulnĺkovou leteckou záchrannou sluŽbu.

PřistávacÍ plocha bude tvořena kruhovou Železobetonovou monolitickou deskou o průměru

37,7 m, bude podepĺraná sloupy, jejichŽ vzpěrná tuhost bude zajištěna šroubovĺcovou
deskou' Výška heliportu 1o,2o m. Prostor pod přistávacĺ plochou bude ve třech podlaŽĺch

slouŽit pró parkování 66 osobních automobilů. Ve vnitřním prostoru bude umístěno

schodiště. Přĺstup na přistávací plochu a do 2' NP parkoviště bude ''komunikačnĺ
vertikálou''' Komunikačni vertikála je navrŽena 4-podlaŽní, o nepravidelných rozměrech
11,0 x 7,2 m, výšky 14 m, s výtahem a schodištěm, umĺstěna jihozápadně od heliportu.

Ve 4. NP ;e navřzeňa předávaci mĺstnost, ve 3. NP hygienické zázemí a sklad pro potřeby

letecké záchranné sluŽby, ve 2. NP technické zázemi v podobě rozvodny NN a skladu

údrŽby heliportu a v 1' NP sklad pro potřeby nemocnice s vyústěním na krytý spojovací
koridor.
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u mu a loch Před
vstupem do urgentního přlj mu v 1. NP btjdovy L (p. ć.2876 k.ú. Sta rý Lískovec - severní
část) bude provedeno nové zastřešenĺ vstupu. Zastřešení o půdorysu 21 ,5 x 19,6 m, výŠky
5,4 m, bude z ocelového roštu posazeného na sloupech Ve tvaru V vetknutých
do základových patek. Pás polí konstrukce po okraji bude kapotován p echem, vnitřní pole
budou mít výplň z bezpečnostního skla

Qbĺe.k! SQ 02 - spoiovac.í koridor. Bude umístěný na parcelách p.č' 2885 a 1681t2 k. ú.
Starył Lĺskovec na severní straně budovy CH (p.č. 

'2876'k'Ú, 
Starý Lískovec), ve vzdálenosti

1ý'm o_d budovy CH, v délce 85 m, šířce 2 m. Nosnou konstrukcibudou tvořit ocelové rámy
yýšky 9,0 ' po osových vzdálenostech 3,0 m vetknuté do betonových základových pateŕ.
V hlavách sloupů budou kloubově uloŽené příčle. Na sloupy a příčle ." up"uńĺ samonosné
opláštění. Střešní část bude z průhledného materĺálu, zaoňi (severní) z hliníkových lĺšt'

Ko^munikace a zpevněné plochy. Budou provedeny: nová přístupová komunikace umĺstěna
5,90 m jiŽně od budovy..T- 155 m2 (pro vjezd a'výjezd z parkoviště^z budovy heliportu),
úprava stávajícĺ komunikace - 1'215 mzi nové cńodníky - '1O8 m2, ĺpráva- stávajícíc'ń
chodníků - 204 m2.

Tyto komunikace jsou výlučně vnitroareá|ové. Vozovky jsou navrŽeny jako Účelové,
s proměnnou šířkou mezĺ př.evýšenými obrubamĺ, v lehké Řoňstrukci s rrytem z asfaltového
betonu.' Chodnĺky budou mít kryt z betonové zámkové dlažby tl. 60 mń na nestmeleném
podkladu. Podél budovy CH bude provedena úprava komunikáce na šířku 6 m.
Do objektu heliportu se provedou nové areálové přípojky inŽenýrských sĺtí. Z kruhového
objektu bu_de přípojka dešt'ové kanalizace pres ňołe navrŽeńou retenční nádrž.,
z komunikační vertikály bude přípojka dešt'ová a splašková' Napojení těchto přĺpojek budena stávající rozvody v areálu nemocnice, které jsou severně 

'budovy 
cl-i. Ďo budovy

komunĺkační veńikály budou provedeny přípojky: vodovod, silnoproud NN, slaboprouď,
medicinální plyny a ze stávajícího korĺdoru. Budé provedeno také venkovní osvětlení.
Na východní straně od kruhového objektu na pozemcích p.č. 168112 a p.ö. 2886 vše k.ú.
Starý Lískovec budou umístěny 2 sklopné stoŽáry výšky 10,0 m se světelnými návěstidly a
na střeše objektu T, na sklopném stoŽáru výšky-8,ż5 m na pozemku p'č."2874 k.ú. Stärý
Lískovec bude umístěný ukazatel směru větru'

Záměr splňuje všechny podmínky podle $ 96 odst. '1 stavebního zákona:
- je v zastavěném Území nebo v zastavitelné ploše
_ poměry v ÚzemÍ se podstatně nemění
- záměr nevyŽaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
' závazným stanoviskem dotčeného orgánu nenívyjádřen nesouhĺas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na żĺvotní prostředí podle zvláštního právnĺho

předpisu

Splněna je podmínka podle $ 96 odst. 2 stavebního zákona, protoŽe záměr je:
- stavba umist'ovaná v uzavřeném prostoru exĺstující stavby, která nemění vliv stavby

na okolí podle písm. d)

Poučenĺ:

Uze.m.ni.souhlas platí 12 měsĺců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavbypozbývá platnosti, nebyla-li v této lhŮtě podána źádost o stavební povolení, ohĺáŠení nebóŽádost o jĺné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozńodnutí podle zvláštníchprávních předpĺsŮ, nebo bylo-li stavební nebo jiné povoloiací řízení po lhŮtě platnosti územního
souhĺasu zastaveno anebo byla-li Žádost zamíĺnuta,
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Žadatel zajistí, aby informace o jeho zánlěru bezodkladně poté, co jej oznámil, byta vyvěšena
na veřejně přĺstupném místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskuteinit,
po dobu nejméně 30 dnů.

Ü
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,,otisk razitka"

lng. Kateřina Janouchová
pověřená zastupováním vedoucí SÚ

obdľží:
účastníci (dodejky)
1' Fakultnĺ nemocnice Brno, lDDS: 4twn9vt

sídlo: Jihlavská č'p. 340ĺ20, Bohunice,625 00 Brno 25

ostatní
2. Magĺstrát města Brna, odbor VLHZ, lDDS: a7kbrrn

sídlo: Kounicova č.p' 67,601 67 Brno_město
s. Úrao pro civilnĺ letectvĺ, lDDS: v8gaaz5

sídlo: Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 06

4. spis
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13, V1il, 2004 
Vypĺaven

Úrao městské částĺ města Bľna, Bľno - Bohunicc, Dlouhá 3,62500 Brno ,i .r",i

s taveb ní ú řad

Fakultní nemocnice Bľno
Jihlavská 20
625 00 Bľno

Vyr"izuje: Ing. Václavík, tel. 547 423 834-5

Věc

Tĺrto rozhodrrutÍ rrabvlcl pľávlrÍ moci

' ,/.. ,i ł Đ2//
đne .......'....'.':''.Í...'..''.".'.'.
Úlad rněsbkó části lněsla Bĺna, BĺnľľBohunice 

,')''/ĺ /''
//ĺł,1'ĺĺrłĄ.,r'

V Bľně dnę 12.8.2004

Ww

Jihlavská 20, Fakultní nemocnĺce * helipor1
na pozemku p,ě, 168Il24 k.ú. Staľý Lískovec
Uzemní ľozhodnutí

RoZHoDNUTÍ č,.244
Fakultní nemocnice Bľno, Jihlavská 20, Bľno, podala dĺe 2,7.2OO4 u zdejšího stavebního

úřadu návľh navydálni ľozhodnutí o umístění stavby n*or'o heliportu, na ulici Jihlavská 20, Bľno,
Stavębní úřad ÚlvĺČ města Bľna, Bmo - Bońunice, jako stavební úřad přístušný podle $ 117odst'1c zákona 50/1976.sb', o územťím plánování a stavębním řádu v platném znění (Stavební

zákon), a pověření oÚsŘ MMB ze dne z 'iz.lggl e ; . óÚsŘ 97 /0547 6/s/W, posoudil návľh podle
$37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ság Jaueuního zákona
a podle $ 4 vyhlášky č,'132l1998 Sb.

rozhodnutí o umístění stavby
heliportu' Helipoľt 

.!r1de _v.ľb_udován 
jako střešní nástavba na objektu ,,I2o, vaľeálu Fakultnínemocnice Brno, Jihlavská 20, na pozemku p.č. 1681124 k.u. Staľý Lískovec, přímo nadoddělením Centľální intenzivní péče

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a pľovozní souboľy;
So 01 - Helipoľt HEMS (Sdľužení nestátních pľovozovatelů vrtulníků lékařské zá,cbľarnéslužby)So 02 - Kabelová přípojka NN - Do
Ps 01 _Lůžkový evakuaění vytah
PS 02 _ Vzduchotechĺika, měření a regulace
Ps 03 _ Vizuální navigační pľostředky

Pľo umístění stavby a jejĺ pľojektovou přípľavu se stanoví tyto podmínky:

Stavba bude umístěna-nad západní polovinou objektu ,,I2", pŤímo nad oddělením Centľálníintenzivní péče, v aľeá\u Fakultní nelnocnicę g'nä, ĺił'íáurku 2o, v souladu se situací 1;500,
kteľá sę ptedávő stavebníkovi'

P.ľd9u ĺespektoványpodmínky Masaľykovy uníveľzity v Brně ze dne 2O7 .2004:
Přistání a vz\ęt vrtulníku budou dopľovázeny naďińitní hlukovou zátěži s předpokládanou
lrodnotou akustického tlaku na střecirách u piaští.h budov Univeľzitního kańpusu Bohunice

1

)
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(UKB) do 70 dB, proto požadujeme povolit provoz heliportu pouze pľo lety sloužící potřebám
urgentní zdravotnické péče a vyloučení vyuŽivttn{ helipoľtu pľo jiné, zejména soukľomé
a komeľční lety. Souěasně požadujeme, aby FN Bľno u svých partneľů, provozujících
vrtulníkovou záchľannou sluŽbu a dopravu pľo potřeby uľgentní zdravotnické péěe, při
obměně strojového parku trvale a důsledně pľosazovala pouźíváni vrtulníků s co nejnižší
hlučností tak, aby bylo nejpozději do ľoku 2015 dosaŽeno sníŽení hlukové zćiéię UKB při
přistávání a vzletu vrtulníků pođ stanovené limity.
Po dobu výstavby UKB a při pľovádění některých opľav v pľůběhu uźívźlní UKB budou
používány věŽové a mobilní jeřáby zasahující do ochľanného pásma helipoľtu. Pľoto
požadujeme, aby bylo při projektovém řešení heliportu a v pľovozních předpisech helipoľtu
k této skutečnosti přihlédnuto.

Inspektorát bezpečnosti pľáce pľo Jihomoľavský ktaj a Zlínský kraj požaduje předložit další
stupeň PD, která bude vypracována v ľozsahu $ 18 vyhlášky č,. |32lI998 sb', nutno uplatnit
požadavky vyhlášky č. 13711998 Sb., zejména pak $ 34 (schodiště) a $ 38 (zábľadlí
a zábľadelní výplň obslužné ocelové lávky).

V přípađě dotčení sousedních pozemků, budou tyto pozemky po ukoněení stavby uveĺleny do
původního stavu,

Další stupeň pľojektové dokumentace bude zpracovźłnv souladu s vyhláškou č. 137198 Sb.

odůvodnění
Fakultní nemocnice Bľno, Jihlavská 20' Bľno, podala đne Ż.7,2004 u zdejšího stavebního

úřadu návľh navyđáni ľozhodnutí o umístění stavby helipoľtu'
Dnem podání by\o zahäjeno územní iizenĹ
Stavební úřad dne 21.7.2004 oznánril zahtĺjeni územního řízení đotčeným oľgánům státní

spľávy a všem znamým účastníkům s moŽností uplatnění námitek do 6.8.2004.
V pľůběhu Ťízení stavební úřad přezkoumal předloŽený návrh o umístění stavby z hledisek

uvedených v $ 37 stavebního zákona, pľojednal ho s účastniky Íízeni a s dotčenými oľgány státlrí
správy a posoudil shĺomážděná stanoviska, ktęrá zaptacova| do tohoto ľozhodnutí.

Podmínka týkajíci sę včasné specifikace případných omeztrjících podmínek pľo osvětlení
areálu UKB byla vyřešena dopisem FN Brno ze dnę 3'8,2004'

K žádosti bylo mimo jiné předloźeny tyto doklady:
- souhlasné stanovisko Hasiěského zächranného sboľu JmK čj. HSBM 6-17-5l|-oP-2004,
- souhlasné stanovisko Kľajské hygienické stanice JmK čj. BM-7429l2004-HoK,
- souhlasné stanovisko Úřadu pro óivilní letectví ČR, o;. goąlĺoą-łzo.

Námitky nebyly v pľůběhu Ťizení vzneseny.
Podmínky, týkající se umístění stavby jsou zapracovány v tomto ľozhodnutí, podmínky

týkajicí se vlastní stavby budou zapľacovźny do stavebního povolení.
Do okruhu úěastníků Ťízęní byli zahmuti stavebním úřadem pouze ty osoby, jejichŽ

vlastnická nebo jiná pľáva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo
đotčena,

Umístění stavby je v souladu s územním plánem a stavební úřad neshledal v pľůběhuŤízení
důvody, kteľé by bránily vydání tohoto ľozhodnutí

Poučení
Toto ľozhodnutí platí ve smyslu $ 40 stavebního zákona dva ĺoky ode dne nabytí pľávní

moci.
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Pľoti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doľuěení t oÚsŘ MMB
pľostřednictvím stavębního úřadu ÚľĺČ města Bma, Bmo _ Bohunice, podáním ve dvou
vyhotoveních.
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Spľávní poplatek dIe zétkona ČNn:oglq2 Sb., v platném zněnivevýši 1000 Kč byl uhrazęn,

{r
Ing.

vedoucí stavebního uřadu
ÚuČ MB, Bmo _ Bohunice
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účastníci lízení:
- Statutáľní město Bľno, MČ Bľno_Bohunice' Dlouhá 3,625 00 Brno- Statutáľní město Bľno, MČ Bĺno_Starý Lískovec, Klobásova9,625 00 Bľno- Masaľykova univeľzita v Brně, Žerotínovo nám. 9, 60177 Bmo

dále obdľŽí:
_ Kľajská hygienická stanice JM kľaje, Jęřábkova 4,602 00 Brno
- Hasičský zácL'lranný sbor JM kľaje, Veverí 40,602 00 Brno
- Inspektoľát bezpečnosti práce, M.Horákové 3, 658 60 Bľno_ Uřad pro civilní letectví ČR, lętiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
- ľefeľent
- spis
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