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Úřad městské části města Brna,

Brno-Bohunice

Stavební úřad

Dlouhá 3, 62500 Brno

V Praze dne 23. 4.20L8

Věc: Žádost o poskytnutí informací

Ve smyslu zákona č' Io6lt999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění

násled ujících informaci:

1. Stavební povolení k heliportu 12 (dle ÚCL označen jako LK 8003; jedná se o starší z obou

heliportů) umístěný v areálu Bohunĺcké nemocnice

2. Kolaudační rozhodnutí (souhlas) k výše uvedenému heliportu l2

ve smyslu 5 17 odst' 2zákona č' 106/1999 Sb. žádáme o potvrzenípředpokládané výše úhrady nákladů,

budou-li účtovány' lnformaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou, případně

elektronicky na níže uvedenou adresu' Za jejich poskytnutí předem děkuji'

S pozdravem,

SPNK 6 s.r.o.

Na Florenci ŻLt6/I5

Nové Město, ].10 00 Praha 1

ldentifikátor datové schránky: z4w7gu4



Stavební Úřad

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

23.4.2018
BBoHt02821/1B/sÚ
s-BBOH/02689/18/SU
lng. Petra Nováková
547 423836
547 352946
staveb@boh unice. brno.cz
2.5.2018

SPNK 6 s.r.o.

Na Florenci č.p. 2116115

110 00 Praha 1-Nové Město

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb.' o svobodném přístupu k infoľmacím
Heliport HEMS - LK 8003 v areálu FNB

YáŽeni'

Stavební r;rad ÚnĺC města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad přĺslušný podle $ 13 odst.
1 písm. c) zákona ć,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavebnĺ zákon''), Vám v souvislosti s Vaší Žádostĺ
o poskytnutí informace d|e zákona č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu kinformacím, Ve
znění pozdějších předpisů, kterou obdrŽel dne 23.04.2018, týkající se zaslání stavebního
povolenĺ a kolaudačního rozhodnutí na stavbu heliport HEMS LK 8003 v areálu Fakultnĺ
nemocnice Brno - Bohunice, sděluje, Že:

- Na stavbu heliportu HEMS LK 8003 bylo vydáno stavební povolenĺ dne 2.11'2004,
č'j. sÚ/4375ĺ688ĺ04, v právní moci 24.11'2oo4 na budově objektu 12 na pozemku parc.č.
1681l24 k.ú. Starý Lískovec. Kolaudačnĺ rozhodnutí na stavbu bylo vydáno dne 31.5'2005,
č.j' SÚ/3192ĺ301tos, v právnĺ moci dne 31.5.2oo5 (vše v přĺloze).

S pozdravem

tjřad městské části města Bľna

Brno-Bohunice
Stavební ťlřad

Dlouhá 1}, 625 0o BÍno í ĺ )

,,otisk razítka"

lng' Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: - stavební povolení stavby heliportu HEMS LK 8003
- kolaudační rozhodnutístavby heliportu HEMS LK 8003

Kopie: Spis

Telefon: 547 423810
Fax:547 352946

Bankovní spojenĺ: Komerčnĺ banka Brno-město
Přĺjmový Účet: 19-519 086 025710100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

lČo 44992785
DlĆ CZ44992785



Úřad městské části města Brna, Brno_.Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 B
Stavebnĺ úřad

Čj ,
Vyřizuje
Tel.:
E-mail:

SÚ/3192/301/o5
Zdeňka Mauerová
547 423 834-5
staveb@boh unice. brno. cz
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Jihlavská 20, Fakultni nemocnice Brno - heliport HEMs
KoIaudacní rozhodnutĺ

RozHoDNUTĺ
Fakultnĺ nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, podala dne 1B.5.2005, na kolaudaci stavby
heliportu HEMS na střeše objektu l 2 v areálu Fakultní nemocnice na ulici Jihlavská 20, Brno

Stavební úřao ÚrrĺČ města Brna, Brno_Bohunice, jako stavebnĺ úřad příslušný podle $ 117
odst.1c zákona 50i1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebnĺ
zákon) a pověření oÚsŘ ĺiĺNĺa ze dne 3'12.1997 č'j' ousŘ 97/o5476/s^lý, na základě
přezkoumánĺ návrhLl a výsledkŮ ústního jednánĺ spojeného s místním šetřenĺm, konaného dne
31. 5' 2005, podle $ 82 stavebního zákona

p o v o l u j e u ž. í v á n í

heliportu pro vrtulníky lékařské záchranné sluŽby, vybudovaného jako střešní nástavba v úrovni
3. NP objektu 12 v areálu Fakultní nemocnice Brno, na ulici Jihlavská 20, Brno, na pozemku
p.č. 1681/24 k'ú. Starý Lĺskovec.

Součástí stavby je i lůŽkový evakuacní výtah, komunikačnĺ hala se závětřím, venkovní nouzové
schodiště, zatepĺení střechy nad celým 2. NP objektu 12 a světelná přibliŽovací soustava na
pochŮzné ocelové lávce mezi objekty 11 a 12.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provoznĺ soubory.

so 01 - Heliport HEMs (SdruŽenĺ nestátních provozovatelů vrtulníkŮ lekařské záchranné slużby)
so 02 -.Kabelová přípojka NN _ Do
PS 01 - Měřenĺ a regulace a sledovatelský systém
PS 02 - VzdLrchotechnika
Ps 03 - Vizuální navĺgační prostředky

odůvodněnĺ
Stavebnĺ úřad dne 20. 5. 2005 oznámil zahájenĺ kolaudacnĺho řĺzení dotčeným orgánům státnĺ
správy a známým úcastníkŮrm a nařĺdil ústní jednání spojené s místnim šetřením na 3'1. 5. 2005'
Při tomto jednání bylo konstatováno, Že stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve
stavebním řĺzenĺ a nic nebráníjejĺmu uŽívánĺ.

Ke kolaudaci byly mimo jiné předloŽeny tyto doklady:

- souhiasné stanovisko Hasĺčského záchranného sboru JmK cj. HsBM 6-17-7l1-oP-zaa4,
_ souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice JmK ze dne 31. 5. 2005,
- souhlasné vyjádření Úľaou civilního |etectvíze dne 31. 5. 2005,

- zápis o předání a převzetí stavby,
zprávy o výchozí revizĺ elektrického zařízeni,

_ protokol o uvedení elektrické poŽárnĺ signalizace do trvalého provozu,
_ zpráva o revizi hromosvodu.

ĺ

f



Na stavbu vydal stavebnĺ povoĺenĺ stavebnĺ úřad ÚMČ města Brna, Brno_Bohunice, dne 2. 11.

2004 pod čj. sÚ/4375/6B8i04 a to na základě dopisu ÚřadLl pro civilní Ietectví Čn 1e..;. 9047l04-

72O ze dne 12.7.2004), který je po konzultaci s Leteckým stavebním úřadem sdělil, Že pro vydánĺ

stavebnĺho povolenĺje kompetentnĺ místně příslušný stavební úřad.

UŽĺváním stavby nebude ohroŽen Život a zdraví osob, Životnĺ prostředí ani poŽárnĺ bezpecnost.

Pouóenĺ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho dorucenĺ x oÚSŘ MMB prostřednictvĺm

stävebnĺho úřacJu ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, podánĺm ve dvou vyhotoveních'

lng Lilcĺék Václavík
vedoucĺ stavebnĺho úřadu
Úřad městské části města Brna
Brno-Bohunice

Úěastnĺci řĺzenĺ
Fakultnĺ nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Dále obdrŽi
Hasičský záchranný sbor JM kraje, Veveřĺ40' 602 00 Brno

Krajská hygienická stanice JM kraje, Jeřábkova 4,602 00 Brno

lnspektorát bezpečnosti práce, M'Horákové 3, 658 60 Brno

Úřao civilnĺho letectvĺ, letiště Praha _ Ruzyně, 'l60 0B Praha
referent
sprs

ĺ.:
lÍ.

.:.)

rt



fi
)

I
I

Č..;': sÚr+:z51688/04
Vyřizr;je: Ing. Vytisková, tel. 547 423 834-5

Uřad městslĺó části města Bľna, Bľno - Bolrunice, Dlouhá 3,625 00 Brnĺl
stavebnĺ riřad

Fakultní nemoc'trice Brno
Jih1avská 20
625 00 Bľno ]_o1o rozil,il<illittĺ lii:l]:l\,ĺo pľáveĺ łntrci
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V Bľně đneŻ.1l.2004
Věc: Jilrlavská 20, Fakultnĺ ncmocnice - helipor1HEMS

Stavebrrí povo1ení

RoZHoDNUTÍ
Stavební ťrřad ÚMČ tněsta Bľna' Bľno - Bolrunice, jako stavební ťlřađ příslušný podie

$ 117 ĺldst.lc zálĺona 50/l9]q!''''''''''''''''.}., o Ĺlzemním plállování a stavę-bním řáĺ1u v^platném ärění
(Stavební zákon) a pověření OUSR MMB ze dne 3-.1Ż.1991 č).j' oÚsŘ 97/05476lslw,
obdľŽel dne 5.10,2004 Žádost Fakuhní nemocnicę Brno o výdanĺ stavebního povoiení na stavbu
helipoľtu v aľęálu FN na rrlici Jililavská 20. Żádost byla piojednána s dotčenými orgány státrrí
spľávy a známými ťrčastníky Íízęni.

Po přezkounrání žádosti poclle $ 62 stavebního zákona stavební úřad pod1e $ 66 stavebního
zttkona

povoluje
změnu dokončené stavby objektu L2 v areźiu Fakultní neĺnocnice rra ulici Jilrlavská 20, na
pozemku p.č.168Il24 k.ú. Staľý Lískovec. Změna spočívá ve vybudování lrelipoľtu pľo vr1tr1níky
lékařskć záclrľaruré sluŽby jako střešní rrástavby v úrovni 3.NP Llveclcného objektu. Ílelipor1 buĺLe
'zYízęn přílno lraĺl oddělením Centľální irrtenzivní pćče.

Stavba obsahuje 1yto stavební objekty a pľovozní souboľy:
So 0i - i{elipoľt FIE1VIS (Sclľužení nestátníclr provozovatelťl vľtulníků lékařskć zácllľanné služby)
So 02 - Kabelová přípojka NN _ Do
PS 01 - lvĺěřerrí a ľegulace a sledovatelský systén
PS 02 - Vzduchotechnika
PS 03 - Vizrrálrrí navigačirí pľostřec1ky

Buđe vybudována pl*istávací plocha pro vĺtuhríky o ploše 572,25m2, kteľá 'je tvořena
monolitickoll źclezobetonovou konstľukcí sestávající Ze sloupťl a dcsky, cláĺe lůžkového
evaktlačrłí}ro výĺahu' komunikační lraly sc závětřím nad Ĺrľovní přistávací plocliy, venkor'nílro
nouzovélro sclrodiště a zateplenĺ střechy nad celým Z'nadzemním podlažím' Pľo nrožnost
celodetrnílro léĹání bude itlstalor'ána světelná přibliŽovací soustava, urnístěná ĺia pochůzné ocelor'ó
lávce mczi objekty II a 12'

Realizacę stavby 191,yvolává ž'ädné související invęstice mimo aręál l'akultní nemocnice.

odpovčdný pľoj ektalrt:
Zpľ acov aLe1 stati ckélro posudku :



Pľo pľovedení stavby sę staĺroví tyto pocinrínky:

1. Stzrvba bucle pľoveclena poĺ1le ověřené pro.jektové clokumetrtace, ktcľá se předává
stavebnĺkovi. Případné změny trcslní být pľováclěny bez předclrozílro soulrlasu stavebliího
ťłřadu.

Ż. Na viditelnérn ttrístě bude tuĺrístěna tabulka "Stavba povolena"'

3. Stavba buc1e pľováclěna ĺlocjavatcl:^ky.

4' Přec1 zalrájeIrírrr stavby bucle stavebnítlru irřadu přec11ožen doklaci o opľávněĺií dociavate1c.
k prováclělrí stavebníc]r nebo lnontážníclr prací.

5. Při prováclění stavby je ntłtno dot'lľŽovat přcdpisy týkající se bczpečnosti pľáce, techĺických
zatízęní a dbát tra ochĺanu zdrayí osob na stavcriišti i osob ostattlĺch, zejmćnir nutno ĺloc'lrŽet
ltstanovelrí vyľĺ. Čťlnľ č,'3Ż4190 sb,

6. Při pľovádění stavby buclĺ:x.t clocĺľžęnaustanovcní vyhlášky 137l98 Sb., qrľavující pclŽadavky
na pľor'áclětlí stavby.

'/. Při prováciělrí si'avb,v doc{ľŽujte ustanovení vyhlášky ZMB čŻ712000 k zajišt'ování lłclrŽot'ání
čisĺoty ulic a jiných veřcjných pĺostľanství vę městě Brně.

8. I]udou-li na stavbě pouŽívány stroje a voziclla celkor,ć hnrotnosti věiší než 6,5 t, investoľ
v přeĺistilru poź,ácla odbciľ clopľavy l\4MB o vydání příslušrrýclr výiimek'

9, I]ude doĺlľŽov/tn zákon č. 185/2001 Sb. o ocipadech v platrrém znělrí a o znrěně rlěkteľých
clalších zákonťt a Vylrlášky Mirristeľstva Životnílro pľostřec1í č).38312001Sb.' o podľobnostech
naklácĺání s oclpacly a Vy1rlášky ZMB Ż3lŻ001 o nakládání s koĺriunáinínr a stavebnínr
odpaden na ťtzentí města Bľna'
- oĺ1pacly vzniklé při ľcalizaci budou odstľalrěny dle $l0 odst' 1, s1l oclst. l-3, $12 ost' 1-6

a $16 ocist' 1 písrn' a, b, c, cĺ, e, Ĺ ođsl.2,3,4 výše uvecieného zákona takto:
- ľecyklovatelné mateľi1rly nabíclněte k ľecyklaci v ľecyklačnín zařízeni,
- spaliĺc1ný odpacl llabíclnětę ke spálení c1o spalovny koĺnunálních odpaclů,
- ncspalitelný oclpacl tlložĺe tla povolené skláclky.

- odpacly budou třídčny dlę zák.č' 185/2001 Sb., $16 oclst. 1písm. e). Pokud vzhlecJem
k nárslĺ:clrréllłtt zpťlsobu vytlźĺtí rrębo oclstľaněllí odpaclťt není třídění nebo oddělené
shľomažd'ováĺlí nuttré, nůže od něi být upuštěno dle $ 1ó, ocls1. 2 zźł<ona se soulrlasein
přísltršnélro KU (v totrtto přípaclě Krajský úřacl JM kraje, oŽ,PZ, Ž,erotíľlovo nám, 3/5,
I]ľno.

- Z;yláště trpozoľňtrjeme lla skutečnost, že pod1e $ l2 odst'4 zákona o oclpadeclr v platném
zněníje kaŽdý povinen zjistit, zcla osoba, ktcľó přeđává odpacly, je k.|e'iich převzctí poclle
lohoto zákolra o1rľár,łrělra, V případě, Žę sc tato osoba oprávněním nepľokáŽe, rlesrníjí být
oclpatl přccláll.

- Dvidcnce odpadťl bude veđęna podle $16 odsĹ' 1 písrn, g) výše uvedeĺrélro zákona a dle
Vylrlášky Ministeľstva Životního pľostřeclí č' 383i2001 Sb., $21 a $22' o podľobnostccłr
nakládání s ođpacly. Takto vcdená eviclencę odpadťr včetně doložení zpťlsobu oclstľalrění
oclpaciťl bttde přeclložena při kolaudaci stavby a na oŻP MMB.

- Po dobtr stavby bude zajišĺěna pľo pľacovníky nárcloba tra oclložení komunálrrího odpadu
a její pľaviclelný oĺlvoz brrde clokladován.

- Po clobu ĺ'ealizace je nuĹrré eliminovat dopady na źivotni pľostředí (zejména zvýšená
pľašnosĹ), kteľé jsorr vyvolány jak v1astnírni pľacerui na ľcalizaci ciíla, tak i pľovozem
voziclel stavby.

- Vzlriknou-li při ľealizaci rrebezpečné odpady, jg nqtno dodľžel {j ó a $ 16 zákona
č. l 85/200l Sb. ;Łj"ĺ.ii',ł,ęrfu ,,-4:.',;l1""',.'ĺii*|ri



10. T'eľlnítr clclkončetrí stavby - nejpozději do 31 . |2'Ż005.
o pľoveclení kolaudace požáclejte zclejší stavební ťrřacl, Při kolarrdaci dále předložte:
- zápis o předíní a převzclí stavby,
- zprćzva o výchozí ręylzi elęlĺtľickćlio zařízení,
- potvľZeÍlí o pľoveclełlĺ zkoušck na všeclr ľozvoclech a instalacícir dotčcnýĺ,h stavbou,
- dtlklacly o ověřelrí požadovaných vlastnostĺ pouŽitých výľobkťr a nrateriálťl ve snryslu $ 47

Slavebního 'zćtkona,
_ doklacĺ o zneškoclnění odpaclu ze stavby.

odůvodnění
Stavební ťrřad dne 13'10,Ż004 oznámil zahájení stavebnílro řízelií dotčenýrrr oľgáĺrům státní

spĺilvy a všem známý'nl Ĺlčastníkůnr s nroŽností uplatnění námitck clo 25' 10.2004.
V pľůběhu řízerrí stavcbní ťlřad přezkoumal přec1ložerrou Žádost o stavębIrí pĺlvolenĺ

z hledisek ur'edenýclr v $ 62 stavebního zákona, pľojednal .ji s účastniky Yíz.ení a s ciotčenými
oľgány sĺátní spľár'y a posoudi1 shĺornážděná stanoviska,

ZjlstiI, žc pĺojektovti ciokttmenlace splňuje obecné tęclrnické poŽadavky na výstavbu
a pclcĺrnínky úzęlrrtrího ľozhocinutí a Že uskutečrrěním stavby za shoľa trvedených podmĺrrek
nebudott ohľoŽeny veřejné zájmy, životní pľostřeclí, ani rrepřiměřetlě onrezerra či oluoželra pľáva
a opľávnělré zájny ťrčastnilĺů tizęní'

Dle scĺělcní Úřadu pľo cir'ilní lelectví Čn (ej. 9047104-720 ze dne 1Ż3.2OO4)ję po
korrzultaci s I'eteckýrrr stavebníIn ťrřaclem pľo vyclání stavebního povolcrrí konrpetentní místně
přís1ušný stavebrrí ĺlřad'

Úzelnnĺ ĺozhoclnutí o umístění této stavby vyclal ÚMČ MB, Bľno - Bol'rurrice, stavební
ťrřad. dlrę 1 2.8.2Oo4 pod č.j . S Ú/ 3086 ĺ 460 l 04.

K Žádosti bylo ĺnimo jiné předlożeno:
vyjáclření I{asič,ského zirchľarrnélro sboľlt JM kľajc
vyjáclření Kľajské liygienické starrice JM kľaje
v5'jáclření Uř'adu pľo civi1rrí letegtví'

Nárriitky nebyly v prťrběhu řízerrí Vznesel1y'

okruh úč.astníkťr iÍzęní byl stalroven tak, aby nebyla oponrenuta ž,áĺlná z osob, kteľó rnají
vlastnická llebo.jilrá pľáva |< pozenrlĺůll'l a stavbám na nich, včetlłč osob, kteľé nraií vlastnická nebo
jiná pľáva k soirsednílrl pozemktitlr a stavbálrr na nich, a tato práva lrrohou být stavebrrím
povolením přínro clotčetla.

Protože stavební úl"acl v pľťrběhu řízellí ncshleĺlal drivody bľánĺcí povolełrí stavby, ľozhodl

Poučenĺ
způsobem uvecĺeným ve výľoku'

Pľácę ne smi být zahá,jeny přeđ nabytím pľávnĺ moci tohoto ľozhodntrtí.
Sĺavební povolení pozbývtt platnost, jestliže stavba nebude zahźtjena do dvou lel ode dne,

kcly ľozirocinutí nabylcl pľávní mocí.
Pľoti tomuto rozhodłrutí sę lze oclvolat do 15 dnů ocl ieho doľučení k oÚSĺiNĺvĺB

pľostředllicĹvím stavebního úřađu ÚĺĺČ mesta Brtra, Bľtlo - Bohunice, podárríln ve dvou
vyhotovĺ:níc1r'

ČÁsTt
lrĺ

'j, {'jĺ.)i)

ý ing' J-uděk Václavík
$l vędoucí stavebrrího úřadu

ÚIuČ ľĺľ, Bĺno - Bohunice
ĺr

ú r';\\

:t)

in



i.r:

Spľávrrí poplatek clle zákona ČNn rosĺq2 Sb v platnérn znění vę výši 2500 Kč byl uhľazęn'

úč,astníci Íizení:
_ Ivĺasaľykova univeľzita v Bľně, Žeľotínovo ĺ6*.9,601 77 Bľno

clále obclľží:
- Kľajská hygienioká stanice JM kľaje, Jeřábkova 4,6a2 00 Bľno

- Insiektoľáibezpečnosti pľáce, M.Hoľákové 3, 658 60 Bľno

- uľáĺ pľo civilni letectví ČR,lętiště Rtlzyně, 160 08 PľaĘ_6.

- I{asioský zźrchranný sboĺ JM kľaje, Štefanikova 32,6aŻ 00 Bľno

- ľefeľent
- spis


