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Úřad městské části města Brna 
Stavební odbor 
Dlouhá 3, 62500 Brno-Bohunice 

• 

k rukám vážené paní 
Ing. Petry Novákové 

Vyřizuje: 

V Praze dne 16.4.2019 

Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin 

ÚMČ Brno-Bohunice 1'. ( 
Doručeno: 16.04.2019 / , / 
BBOH/02446/19/TA~ V 
listy: plílohy:2 / 
druh: 
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Vážená paní inženýrko, 

V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou 
podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se 
realizují na území vaší městské části. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na základě 
zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která dlouhodobě 
zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku. 

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové 
bytové výstavby ve Vašem městě. V tabulce specifikujeme dokument, který požadujeme. V některých 
případech může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a který jsme doposud 
neobdrželi, či který nebyl ještě v době naší poslední žádosti k dispozici. Umístění objektu lokalizujeme 
parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází obvykle 
z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých projektů. 
Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve 
stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba 
probíhá. 

S pozdravem 

Ing. Milan Roček 
jednatel 

Příloha: Seznam projektů pro vyhotovení kopií dokumentů 

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. se sídlem Králodvorská 1086/14, Praha 1, 110 00, www.CenovaMapa.org 
IČ: 24160130, DIČ: CZ24160130, číslo účtu: Komerční banka a.s. 107-7718600277 /0100 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. č. 184201, 
datová schránka: 3w35q9b 
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Stavební úřad 

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

16.04.2019 
BBOH/02663/19/SŮ 
s~BBOH/02446/19/SU 
Ing. Petra Nováková 
547 423 836 
547 352 946 
odborstavebni@bohunice.brno.cz 
29.04.2019 

• 
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. 
Králodvorská č.p. 1086/14 
11 O 00 Praha 1-Staré Město 

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 § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou 
obdržel dne 16.04.2019, sděluje, že na stavbu na pozemku parc. č. 974/3, 974/60 k.ú. Bohunice 
bylo vydáno (vše v příloze): 

Územní rozhodnutí pod spis zn. S-BBOH/01890/14/SÚ ze dne 16.02.2016 

Stavební povolení pod spis zn. S-BBOH/08075/17/SÚ ze dne 03.08.2018 

Stavební povolení pod spis zn. S-BBOH/08076/17/SÚ ze dne 05.12.2018 

S pozdravem 

Úřacl městské cásti města Brna 
Brno-Bol1unice 
St:weilní úřad 

Dlouni\ :i. 625 00 Brno l'ii 

,,otisk razítka" 

Ing. Petra Nováková 
vedoucí stavebního úřadu 

Kopie: Spis 

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

sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00 Praha 1-Staré Město 

Telefon: 547 423 810 
Fax: 547 352 946 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město 
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100 
Výdajový účet: 19-519 081 0217/0100 

IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 



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

S-BBOH/01890/14/SU 
BBOH/00328/16/SÚ 
Ing. Petra Nováková 
547 423 839 
staveb@bohunice.brno.cz 

V Brně dne 16.2.2016 

ROZHODNUTÍ č. 414 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
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 pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle§ 84 
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.4.2014 podal 

M development, s.r.o., IČO 25226746, Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 
323 00 Plzeň 23, · 
kterého zastupuj 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle§ 79 a 92 stavebního zákona a§ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

rozhodnutí o umístění stavby 
Bytový dům s 15 bytovými jednotkami a mateřskou školou 

Brno, Bohunice, Vyhlídalova 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 70/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 955/2 (ostatní plocha), parc. č. 974/3 (ostatní plocha), parc. č. 974/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 974/5 (ostatní plocha), parc. č. 974/6 (ostatní plocha), parc. č. 974/31 (orná půda), parc. 
č. 974/60 (orná půda) v katastrálním území Bohunice. 
Jelikož žádost o umístění stavby nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými 
stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 11.4.2014 vyzván k doplnění 
žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.9.2015. 
Napojení novostavby objektu bytového domu a mateřské školy na elektrickou energií NN bylo 
řešeno samostatným územním rozhodnutím ze dne 24.6.2015 pod spis. zn. S 
BBOH/01044/15/SÚ v právní moci dne 14.7.2015. 

Druh a účel umisťované stavby: 
- Jedná se o novostavbu bytového domu (15 bytových jednotek) a mateřské školy pří ulici 

Vyhlídalova. Stavba bytového domu bude nově napojena na stávající řady inženýrských 
sítí na jižní straně od Vyhlídalovy ulice. Novostavba bytového domu si vyžádá přeložku 
stávajícího STL plynovodu ON 300. Dále umístění napojení stavby na trafostanici NN 
(není součástí územního rozhodnutí). 
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Stavba zahrnuje: 
SO 01 - přeložka plynovodu 
SO 02 - bytový dům a mateřská škola 
SO 03 - kanalii~ce splašková 
SO 04 - prodloužení vodovodu, přípojka 
SO 05 - :kanalizace dešťová a retence - 
SO 06 - přípojka silnoproud (není součástí tohoto územního řízen í) 
SO 07 - komunikace, chodník, rampa 
SO 08 - slaboproudé vedení NN 
SO 09 - venkovní a sadové úpravy 
SO 1 O - přeložka stožáru VO 

Popis umisťované stavby: 

SO 01 - přeložka plynovodu 
Objekt řeší přeložku STL plynovodu ON 300 z prostoru výstavby bytového domu s mateřskou 
školou do nové trasy mimo tuto výstavbu. Trasa přeložky začne za vstupem na pozemek 
parc.č. 974/60 k.ú. Bohunice, vstoupí na pozemek parc.č. 974/3 k.ú. Bohunice a obejde 
uvažovanou výstavbu. Lomí se doprava a vstoupí na pozemek parc.č. 974í4 k.ú. Bohunice, na 
pozemku parc.č. 97 4/6 se napojí na stávající STL plynovod ON 300. Na uvažovanou přeložku 
se přepojí řad DN 300. Před napojením se osadí šoupě se zemní soupravou. Přeložka 
plynovodu je uvažována z trubek polyetylenových LPE 300 mm s ochranným pláštěm. Na 
potrubí bude osazen signalizační vodič min. 2,~, mm. Min. 00 mm nad trubkou se uloží 
výstražná folie žluté barvy. Folie musí přesahovat petrubl na Každé straně min. o 500 mm. 

,, Ylctstní, DappJe:qí plyflU v novostavbě, n,~-Ai,.µvažováno. Délka přeložkY,,piynovodu je 73,5 m. 
-. I . , -~ • • • ' -: • 

SO 02 .:_ bytový dům amateřská škola .. . .... :· ,, ,. , . . .. 
Bytový dům s mateřskou školou o půdorysném rozměru 41,68 x 8,45 rti bude umístěn na 
pozemku parc.č. 974/60 k.ú. Bohunice při ulici Vyhlídalova. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími. Bytový dům bude monoblok, členěný jen ze severní 
strany schodišťovými věžemi. Z jižní strany budou předsazeny plochy balkonů před obytnými 
místnostmi ve 2 - 4.NP. Střecha bytového domu je plochá, pultová se sklonem na uliční 
(severní stranu), výška hřebene +12,260 m (±0,00=244,08 m.n.m.). V západní části objektu 
bude umístěna v 1. NP mateřská škola pro 10 dětí, při objektu bude oplocená zahrada 40 m2

. 

Zahrada bude vybavena herními prvky zahradním nářadím a pískovištěm pro děti. 

SO 03 - kanalizace splašková 
Objekt řeší kanalizaci splaškovou pro napojení bytového domu a mateřské školy. Napojení se 
provede do stávající revizní šachty na zrušené splaškové kanalizaci z ulice Vyhlídalovy do ulice 
Za Kovárnou. Napojení kanalizace se provede v místě zrušené šachty na této kanalizaci. 
Zrušená šachta se zrekonstruuje a upraví podle potřeb navrhované stavby. Stávající 
kanalizační řad splaškové kanalizace je situován severně od bytového domu v komunikaci. Do 
něj se zaústí přípojky splaškové kanalizace z bytového domu. Potrubí je navrženo z trub PVC 
DN 200 mm. 

SO 04 - prodloužení vodovodu, přípojka 
Prodloužení vodovodu - Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad v ulici 
Vyhlídalova vysazením odbočky s hydrantem. Dále se povede vlastní prodioužení vodovodu 
a na jeho konci se osadí podzemní hydrant. Nad trubkou 400-500 mm se položí výstražná folie 
modré barvy. Tento vodovod je situován do komunikace podél uvažované zástavby. 
Prodloužení vodovodu je navrženo z litinových trub DN 100 v délce 5 m. 
Přípojka vodovodu - Na prodloužení vodovodního řadu se napojí přípojka pro areál bytového 
domu. Za napojením se osadí šoupě se zemní soupravou. Přípojka se ukončí vodoměrnou 
šachtou, kde se osadí vodoměr a soustava uzávěrů. Z tohoto vodovodu bude v kolmém směru 
provedeno dílčí napojení pro jednotlivé vchody bytového domu, kde bude v technické místnosti 
hlavní uzávěr, podružné měření spotřeby. Prodloužení vodovodu budu délky 16,7 m. 
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SO 05 - kanalizace dešťová a retence 
Napojení dešťové kanalizace se provede do stávající revizní šachty na zrušené dešťové 
kanalizaci. Kanalizační řad dešťové kanalizace je situován severně od bytového domu 
v komunikaci. Do něj se zaústí přípojka dešťové kanalizace ze střech jednotlivých bytových 
komplexů a mateřské školy. Dále bude do ní zaústěna areálová dešťová kanalizace 
z komunikace a chodníků. Potrubí je navrženo z trub PVC ON 250 mm. V místě napojení na 
stávající kanalizaci bude rekonstruovaná revizní šachta, další lomová šachta bude kruhová 
betonová upravená tak, aby bylo do ní možno osadit v případě potřeby měřící zařízení. Bude 
vybudována retenční nádrž s regulovaným odtokem o objemu 9,2 m3

, do které se svedou vody 
ze střechy domu a komunikace. 
SO 06 - přípojka silnoproud (není součástí územního rozhodnutí) 
Bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 24.6.2015 pod spis. zn. S-BBOH/01044/15/SÚ v právní 
moci dne 14.7.2015. 
SO 07 - komunikace, chodník, rampa 
Napojení příjezdové komunikace obsluhující bytový dům je navrženo z místní komunikace ulice 
Vyhlídalovy v prostoru stávající křižovatky s ulicí Čeňka Růžičky. Napojení je navrženo 
sjezdem. 
Zpevněné plochy řeší tyto objekty: 
Komunikace místní - Komunikace od sjezdu je navržena v šířce 6,0 m mezi obrubami, celková 
délka činí 18,73 m. Vozovka komunikace je navržena s živičným krytem na podkladních 
vrstvách z drceného kameniva. Po obvodě bude komunikace lemována betonovými obrubníky 
šířky 150 mm (převýšenými +120 mm) osazenými do betonového lože s boční opěrou. 
Maximální podélný sklon činí 6 %, příčný sklon 2,5 %. Odvodnění komunikace je zajištěno 
podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu přes zapuštěný obrubník v konci úseku. 
V lokalitě je navrženo celkem 24 parkovacích míst (z toho 2 s dispozičními parametry pro 
imobilní). 
Komunikace účelová - Před bytovým domem bude umístěna účelová komunikace. Odvodnění 
vozovky je zajištěno podélnými a příčnými sklony přes uliční vpusti do dešťové kanalizace. 
Odstavná stání jsou navržena z betonové zámkové dlažby šedé, chodníky rovněž z betonové 
zámkové dlažby šedé s vloženými prvky z červené zámkové dlažby reliéfní určenými pro 
orientaci slabozrakých. Komunikace vedoucí podél bytového domu je navržena v šířce 5,50 m, 
její délka činí 60,92 m. Maximální podélný sklon nivelet činí 7,8 %. 
Chodník - Jedná se o chodník navržený podél komunikace ulice Vyhlídalovy, oddělený od ní 
zeleným pruhem šířky 1,50 m. Stejným způsobem je chodník navržen na východní straně 
komunikace. Základní šířka chodníku je navržena 1,50 m. Povrch chodníku je navržen 
z betonové zámkové dlažby šedé na podkladní vrstvě z drceného kameniva mezi betonovými 
záhonovými obrubníky. Odvodnění chodníku je zajištěno příčným sklonem do přilehlého terénu. 
Vyrovnávací rampa, přístup - Vyrovnávací rampa bude šířky 1,50 - 2,0 m, dle chodníku, na 
který bude navazovat. Sklon rampy bude 2%-8,3%. V navázáních bude povrch s vloženými 
prvky z červené zámkové dlažby reliéfní pro orientaci slabozrakých. Odvodnění je zajištěno 
příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu. 
Opěrné stěny - šířky 0,30 m budou realizovány při chodníku vedoucího od chodníku v ulici 
Vyhlídalově do prostoru zpevněných ploch u bytových domů. Opěrné stěny jsou vzhledem 
k malým výškovým rozdílům uvažovány z betonových zdících tvarovek doplněných ocelovou 
výztuží a vyplněných betonem. Na jejich horních lících budou umístěny krycí desky, případně 
zábradlí. Odvodnění bude zajištěno prostupy skrz opěrné zdi. Celková délka opěrných zdí 
různých výšek činí celkem cca 56 m. 
SO 08 - slaboproudé vedení NN 
Bude provedeno napojení hlavní brány areálu bytového domu kabelovým přívodem NN, 
zemním kabelem z rozvaděče společné potřeby při bytovém domě. Kabel bude uložen ve 
volném terénu v chodníku a pod komunikacemi bude uložen ve výkopu ve společné trase 
s kabely VO. Bude provedeno venkovní osvětlení parkovacího stání bytového domu, 6 kusů 
osvětlovacích sloupků. Z rozvaděče společné spotřeby budou propojeny dveřní stanice osazené 
tlačítky, napojeny kamery s videotelefony a audiotelefony v jednotlivých bytech. 
SO 09 - venkovní a sadové úpravy 
Pozemek je svažitý jižním směrem, s výškovým rozdílem cca 1,5 m. Bude provedena skrývka 
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ornice v ploše 1 032 m, o mocnosti 0,25 m. Celý objem skryté ornice, v celkovém množství 
137 m3 bude uskladněn na oddělené části staveniště a po dokončení stavby pak použit pro 
vegetační úpravy na nezastavěných a nezpevněných plochách kolem objektu. 
Kolem celého areálu bytového domu a mateřské školy bude provedeno nové oplocení, 
z několika částí (oplocení areálu, zahrada MŠ, zahrady k bytům v 1.NP). Při vjezdu do areálu 
bude umístěna vjezdová brána, při vstupu do každé samostatně oplocené části branka. Celé 
oplocení bude v jednotném provedení - z pop!astovaných ocelových sloupků a pletiva ve výšce 
1,80 m. Celková skutečná délka oplocení areálu činí 186 m. Vjezdová brána má šířku 6 m. 

-- . - .. . 

SO 1 O - přeložka stožáru VO 
Bude provedena přeložka stávajícího stožáru v souladu s provozovaným veřejným osvětlením. 
Stávající stožár S-1296-007 bude přeložen směrem ke stožáru S-1296-008 směrem k ulici Za 
1<0-vá-r:r:101;: GGa- 0 3,Q m m~rP..G prostor místa pro př--e-eházen-L Soo-Gástí p.ře!-0:iky stožárn bude 
i výměna kabelového pole mezi stožárem S-1296-007 a S-1296-008 a to novým kabelem 
CYKYJ 4x16 mm2

. Kabel bude veden zemními výkopy dle standardů pro veřejné osvětlení. 
Kabel bude chráněn v celé délce před mechanickým poškozením, bude uložen do plastové 
kabelové chráničky Kopoflex, označen výstražnou fólií. Souběžně s napájecím kabelem VO 
bude do výkopu ukládáno 10 cm pod úroveň kabelů zemnící vedení pásek propojující ocelové 
vodivé kostry všech osvěttovacích stožárů. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých bude stavba umístěna. 

li. Stanoví podmínky pio umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací záměru, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku 1:200 se zakresiením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.], 
MMB/00"5566812014 ze dne 7.2.2014: 
Objekty retenční nádrže a prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu jsou vodními 
díly a podléhají povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Věcně a místně příslušným orgánem 
k povolení stavby je zdejší vodoprávní úřad. 
Současně stavba retenční nádrže vyžaduje povolení k nakládání s vodami. 
Žádost o stavební povolení a žádost o povolení k nakládání s vodami bude ve smyslu ust. 
§ 115 odst. 2 vodního zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
Žádosti budou podány oprávněným právním, subjektem a podepsány statutárním 
zástupcem. V projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení 
a dotčených orgánů a organizací. 
Bude předloženo kladné stanovisko vlastníka příp. provozovatele vodovodního řadu pro 
veřejnou potřebu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu k navrženému způsobu 
prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a způsobu odvádění splaškových 
odpadních vod z objektu BD a MŠ. 
V dotčené lokalitě je umístěno stávající svodné potrubí meliorace z roku 1993. Stavba bude · 
provedena dle požadavků odborného posudku Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půdy, ze dne 13. 1. 2014. 

3. Budou dodrženy podmínky MMB, Odboru investičního, č.j. MMB/0205362/2014 ze dne 
20.5.2014, MMB/0036709/2014 ze dne 29.1.2014: 
Souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace zpracované v květnu 2014 za 
těchto podmínek: 
Stavba bude zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně 
pod číslem 34182. 
Pří projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 
Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 
1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. 
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Komunikace Vyhlídalova, Za kovárnou jsou v ochranné lhůtě do ledna 2021. Realizací 
stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních ploch (chodníku i vozovky). 
Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v koordinačním 
harmonogramu výkopových prací: 
-Novostavba BD Za kovárnou p.č. 974/61, 974/62 k.ú. Bohunice; investor 
U lednice 99/11, 66441 Troubsko, 
-Komplex podnikatelských jednotek Za kovárnou, křiž. Vyhlídalova p.č. 974/69 k.ú. Bohunice, 
investor NET Development, s. r. o., 
Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání síti 
technického vybavení. 
Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s. 
Stavebník podá na 01 MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové 
práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného 
prostranství. 
Stavebník předá na OMI MMB zaměření skutečného provedení stavby. 

4. Budou dodrženy podmínky MMB, Odboru dopravy, č.j. MMB/0093330/2014 ze dne 
11.3.2014: 
Další stupeň projektové dokumentace nám předložte k vyjádření. 

5. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Jmk, č.j. KHSJM 07360/2014ze dne 
10.3.2014: 
V rámci dalšího stupně řízení je nutné předložit následující: 
-projektovou dokumentaci obsahující mimo jiné hlukové vyhodnocení dokladující, že během 
realizace navržené stavby bude u nejbližší chráněné zástavby zajištěn reálný předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů hluku upravených NV č. 272/2011 Sb., pro chráněné 
venkovní prostory staveb. Je nutné uvést časový harmonogram jednotlivých prací a etap 
stavby, vyčlenit nejhlučnější pracovní operace - popsat pracovní postup a jejich délku 
a případně navrhnout účinná protihluková opatření, tak aby navržený způsob provádění 
stavby splňoval požadavky NV č. 272/2011 Sb. 
-projektovou dokumentaci obsahující mimo jiné hlukové vyhodnocení dokladující, že 
provozem automobilové dopravy a železniční dopravy bude v nejbližším chráněném prostoru 
stavby zajištěn reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku upravených 
NV č. 272/2011 Sb., pro chráněné vnitřní prostory staveb, pro denní a noční dobu. 
-výpočet potřeby pitné vody dle§ 20 písm. b) vyhl.č. 410/2005 Sb., v platném znění na jedno 
dítě/den. 
-pro zajištění čistoty přepravních nádob bude k dispozici odpovídající zařízení dle čl. 4 odst. 
2 přílohy li kapitoly IV odst. 1 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, 
o hygieně potravin. 

6. Budou dodrženy podmínky společnosti itself, s.r.o, č.j. 14/000368 ze dne 31.1.2014: 
Trasu DOK-SELF zaznačit a popsat v projektové dokumentaci, případné přeložení DOK 
SELF řešit formou bez přerušení provozu na optickém kabelu. 
DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HOPE 
trubek), případná křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s DOK-SELF zpracovat dle 
ČSN 73 6005. 
Nad trasou DOK-SELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům. 
V případě budování zpevněných ploch nad trasou DOK-SELF (vjezdy, parkoviště, apod.) 
kabely uložit do chrániček. 

7. Budou dodrženy podmínky společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., č.j. 
721/005727/2014 ze dne 11.3.2014: 
Souhlasíme za splnění podmínek: 
Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro verejnou potřebu dle zákona 
č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při 
průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm 
včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat 
stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez 
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předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť 
a v nich uvedenou normu CSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limitní množství 
Odesl,lil)l = 2,038 I/s. 
Areálovou dešťovou kanalizaci odvádějící dešťové vody ze střech jednotlivých objektů, 
dešťovou kanalizaci sloužící k odvedení dešťových vod z plochy parkovišť a veškeré 
zařízení na nich umístěná (retenční nádrže) nebudou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
přeblrat-k provozování, 
K navrhovanému vodovodnímu řadu bude zajištěn volný příjezd. Projektová dokumentace 
(PO) vodovodu bude odsouhlasena pracovníkem provozu vodovodní sítě. Navrhované 
řešení platí za předpokladu, že vodovod pro veřejnou potřebu bude před uvedením do 
provezu j3-i'eEl-áA do majetku města Srn-a -a následně k provozovánl BrněRským vGd-á-1:r1árn 
a kanalizacím, a. s., v opačném případě požadujeme předložit technické řešení, které bude 
zohledňovat majetkové vztahy. 
Prováděcí projekt (tj. pro stavební či jiné řízení, realizační projekt atd.) vodovodních 
a kanalizačních přípojek pro stavební povolení předložte na přípojkové oddělení ve trojím 
vyhotovení. 
Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle 
Kanalizačního řádu. 

8. Budou dodrženy společnosti Dial Telecom, a.s. (Maxprogres telco), s.r.o., č.j. BM14010452 
ze dne 27.6.2014: 
V místech plánované stavby se nachází v zemi podzemní komunikační vedení Maxprogres 
telco, s.r.o. Požadujeme v rámci SO 08 slaboproudá vedení umožnění přípolože HOPE 
chránítek za účelem napojení objektu na naší stávající optickou síť. 
Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou 
objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. V zápise 
o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve 
vlastnictví společnosti MAXPROGRES telco, s.r.o, před investiční výstavbou. 
Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti 
MAXPROGR6.S telco, s.r.o. byl nedílnou součásti podkladů pro kolaudaci či předání stavby. 
Během výstavby bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 zákona č. 127/2005 Sb, 
o Elektronických komunikacích. 
Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 
7360 05. "Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

9. Budou dodrženy podmínky UMČ Brno-Bohunice, Odboru technických služeb, č.]. 
BBOH/04908/14 ze dne 6.10.2014: 
Z předložené situace vyplývá, že stavba místní komunikace je umístěna v těsné blízkosti 
stávajícího stromu - vrby na pozemku p.č. 974/60 k.ú. Při stavbě nesmí dojít k jakémukoliv 
poškození kmene a koruny stromu a zejména k jakémukoliv zásahu do kořenové zóny 
stromu v rozsahu dle ČSN 839061 bod 4.6 {plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do 
stran o 1,5 m). 
V případně nutné úpravy koruny stromu je třeba souhlasu vlastníka, tj. Městské části Brno 
Bohunice z titulu svěření pozemku. 
V případě dodatečného zjištění kolize stromu se stavbou je pro jeho kácení třeba povolení 
OTS. Žádost musí podávat vlastník pozemku, příp. jiný uživatel s doložením uživatelského 
vztahu k pozemku a se souhiasem vlastníka, tj. Městské části Brno-Bohunice. K žádosti je 
nutno doložit finanční ocenění stromu a návrh náhradní výsadby. 

10.Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s., č.]. B6941-16015110 ze dne 
10.6.2014, č.j. T6779/12081799 ze dne 21.1.2014: 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Podzemní vedení VN, Distribuční 
trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN. 
V ochranném pásmu distribučního kabelového vedení VN a NN nevysazovat žádné dřeviny. 
Požadujeme výsadbu stromů provádět tak, aby v budoucnosti kořeny nezasahovaly do 
ochranného pásma distribučního kabelového vedení. V tomto případě je třeba ochránít 
kořeny protikořenovou zábranou - fólií, kterou požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 1,5 m 
od distribučního kabelového vedeni NN, VN. 
Prvky venkovního rnobrliáře musí být umístěny mimo OP kabelů NN, VN. 
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V místě pojízdné plochy požadujeme provedení ochrany proti mech. poškození dle 
ČSN332000-5-52 uložením kabelů NN do plast. půl. chrániček. 
Uložení kabelů VN, NN do chrániček provede odborná oprávněná firma, pracovníky 
s odpovídající kvalifikací za případné spolupráce pracovníků ECR (vypnutí kabelů, kontrola 
uložení). 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční 
a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku 
nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 
V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného 
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle§ 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území 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 vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů 
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude 
možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop 
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. 
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak. 
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou 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. 
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, 
PNE 341050, ČSN EN 50 341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936-1. 
Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 
-zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, 
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6 t. 
Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak. 
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 
uzemňovacího vedení. 
Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení 
v provozování ECO na telefonní číslo 800225577. 

11.Budou dodrženy podmínky společnosti RWE GasNet, s.r.o., c.J. 50000912549 ze dne 
13.3.2014, č.j. 5000955197 ze dne 5.6.2014, č.j. 5000963871 ze dne 24.6.2014: 
Realizací výše stavby dle předložené situace bude dotčeno stávající STL a NTL plynárenské 
zařízení. 
Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 
736005, tab. 1 a 2. Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě 
křížení uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové 
chráničky u NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. 
Případný spoj betonové chráničky musí být, v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi 
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betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným 
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení, l<terý činí: - - 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce 1 mna obě strany od půdorysu, 
b} u ostatnichplynovodů a plynovodních přípojek 4 mna obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, 
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení považovány die § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí). je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na WvW✓.íWe-ds.cz nebo 
Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokoi. 
Přesné určeni uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být 
vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení 
činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení. 
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 
Bude zachovana hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

12.Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN, a.s. (02 Czech Repubiic, a.s.), č.j.652400/13 
ze dne 9.9.2014: 
Dojde ke střetu se sítí eiektronických komunikací ( dáie jen SEK) společnosti 02 Czech 
Republic a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti 02 Czech Republic a.s., ochranné pásmo SEK je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK 
a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 02 Czech Republic 
a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 
Všeobecné podmínky SEK: 
I. Obecná ustanovení 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba; je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elekl.rnnick.ých kornunikací ve 
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vlastnictví společnosti 02 Czech Repub!ic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 
právními předpisy. 
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen 
PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které 
společnosti 02 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze 
toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání riového 
Vyjádření. 
Bude-li žadatel na společnosti 02 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti 
rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je 
povinen kontaktovat POS. 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení 
SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené 
třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene 
a podobných technologií. 
V. Křížení a souběh se SEK 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami 
s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit 
a zamezit vnikání nečistot. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního 
vedení, případně kontaktovat POS. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

13.Budou dodrženy podmínky společnosti české radiokomunikace, a.s., č.j. 
ÚPST/OS/94178/2013 ze dne 12.9.2013: 
Při realizaci Vaší stavby tak dojde ke styku s podzemním telekomunikačním veden 1 m 
a zařízením sdělovací sítě českých Radiokomunikaci, a.s. 
Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto 
podmínek: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační 
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, 
zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, 
zejména tím, že: 
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-uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru 
stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČR 
jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na emailové adrese geo@vegacom.cz. 
Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání, 
-před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení 
a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní 
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s., 
-upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech 
směrech oa polohy udávaňě výkresovou ďokumentací, 
-upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, 
nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené 
trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky 
apod.) 
-po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného 
poškozeni podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky 
a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. kryti betonovými panely, ocelovými pláty 
apod.). 
-nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování 
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. 
-zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti 
poškození a to nejen při prováděni prací, ale i před poškozením třetími osobami. 
-zajlstíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními 
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedeni technického vybavení) 
a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení 
(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření. 
-při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 
1 m na každou stranu komunikace. 
Pokud by byio třeba manipulovat s vedením českých Radiokomunikaci, a.s., nebo je 
překládat, je akreditovanou organizaci pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je 
třeba práce objednat. 

14.Budou dodrženy podmínky společnosti Technické sítě Brno, a.s., č.j, 5800-st-80/14 ze dne 
28.1.2014, č.]. 5800-st-482/14 ze dne 20.5.2014, č.]. 5800-Min-81/14 ze dne 9.5.2014: 
Před započetím výkopových prací bude vytýčena trasa stávajících kabelů veřejného 
osvětlení (dále v textu VO), objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní 
předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka, tel.: 603586845. 
Požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybaveni vůči stávajícímu zařízení VO. 
Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškera opatření proti poškození 
kabelů a zařízení VO stavebními pracemi. 
Výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se značnou opatrností. 
Jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s.. Veškerá 
poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je 
třeba vystavit objednávku, kterou adresujte na vedoucího provozu TSB. a.s. pana Pijáka (tel. 
545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků 
provozu TSB, a.s. bude vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu 
kabelovou spojkou. 
Poškození či demontáž zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno 
a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení, veškeré náklady na opravy 
poškozeného zařízení VO hradí investor stavby. 
Při realizaci této akce je nutno provést výměnu kabelového pole mezi stožáry S-1296-006 až 
S-1296-007 z důvodu stáří kabelu, výměnu kabelu provede vlastník kabelu TSB, a.s. na 
svoje náklady. Požadujeme proto, aby investor informoval průběžně o přípravě a realizaci 
stavby vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s. 
S přeložkou stožáru S-1296-007 souhlasíme za předpokladu splnění následujících 
podmínek: 
Požadujeme dodat projektovou dokumentaci na přeložku stožáru, která musí být 
odsouhlasena pracovníky TSB, přeložka musí být zahrnuta do dokumentace stavby. 
Z důvodu zachování, resp. zlepšení rovnoměrnosti osvětlenosti komunikace bude stávající 
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stožár S-1296-007 přeložen směrem ke stožáru S-1296-008, resp. směrem k ulici Za 
kovárnou cca o 3 metry, mimo prostor místa pro přecházení. 
Součásti přeložky stožáru bude i výměna kabelového pole mezi stožárem S-1296-007 a 
S-1296-008 a to novým kabelem CYKY 4Jx16mm2 uloženým v celé svoji délce v chráničce 
Kopoflex 63. Pod případným vjezdem bude navíc uložen do chráničky AR0T11 O. 
Stožár bude uložen v novém betonovém pouzdrovém základu „šedý utopenec" z důvodu 
zhotovení nového chodníku kolem ulice Vyhlídalova. 
Jako stožárové elektrovýzbroje bude použito svorkovnice GURO EKM 2035. 
Jelikož jakékoliv zásahy do stávajícího systému veřejného osvětlení mohou provést pouze 
pracovnici provozu TSB, s.a .. Na základě objednání bude na přeložku investorem vystavena 
objednávka adresovaná na vedoucího provozu TSB. a.s .. 
Součásti objednávky bude i zhotovení geodetického zaměření společně s revizí elektrického 
zařízení. 
Jelikož nový sloup veřejného osvětlení -007 v novém poloze je navržen ve volném terénu, 
bude jeho stožárový základ zhotoven dle vzorového řezu č. 9 „zelený utopenec", který je 
součástí tohoto vyjádření. V projektu je chybně uveden vzor č.1 O „šedý utopenec". 
Ve sloupech VO, kde dojde ke styku kabelu dvou kabelů CYKY budou použity svorkovnice 
GURO EKM 2035. Ve sloupech kde dojde ke styku kabelu CYKY s kabelem A YKY bude 
použito svorkovnice SR721 Cu s krytem. 
V dosta~hu před zahájením stavby kontaktujte technika TSB, a.s. příslušné 
oblasti, - tel.: 545424022 pro vzájemnou koordinaci výstavby přeložky kabelů 
mezi sloupy -006 až- 007 a -007 až -008. 
Stávající kabelové vedení mezi rozpínací skříní R-1296-001 a sloupem S-1423-019 
požadujeme v místě nového budoucího vjezdu ochránit dělenou chráničkou AROT110 
s přesahem místa křížení min. 0,5 metru na obou stranách. Konce utěsněte PU pěnou proti 
vniknutí zeminy. Hloubka krytí pod vjezdem bude 1 metr a chránička bude obetonována. 
Kabel nutno obnažit v takové délce, aby jeho uložení do hloubky 1 metr bylo možné provést 
{trasa bude případně napřímena). Na dotčený kabel požadujeme stanovit záruční lhůtu 
v délce trvání 24měsíců od ukončení stavby. 
Stožár, výložník i svítidlo lze použít stávající, nedojde-li k jejich poškození vlivem stavby. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby musí být zpracována 
v souladu s požadavky Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna a musí být 
odsouhlasena TSB, a.s. jako správcem veřejného osvětlení v městě Brně. 
Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných 
pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. V případě uložení 
neveřejných resp. soukromých pozemků jé nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným 
břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení. V takovém případě uzavře 
investor před vydáním stavebního povolení s majitelem pozemku smlouvu o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. 
Budeme přizvání ke kolaudačnímu řízení. 

15. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován postup provedení komunikace při 
pozemku parc.č. 974/59 k.ú. Bohunice. Musí být navržen takový způsob provádění prací, 
aby nedošlo k poškození sousedních pozemků stavby. Bez dohody s vlastníky pozemků 
nebudou pozemky využity k realizaci záměru. Dle § 24e odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění bude staveniště oploceno, 
stavba bude před realizací vytyčena. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
M development, s.r.o., Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 

Odůvodnění: 
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo 4.4.2014 zahájeno územní řízení. 
Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního 
zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby. Žadatele 
proto usnesením č.j. BBOH/02015/14/SÚ dne 11.4.2014 vyzval k doplnění podkladů rozhodnutí, 
stanovil lhůtu do 30.6.2014 a řízení přerušil. Před jejím uplynutím obdržel stavební úřad žádost 
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o prodloužení lhůty do 15.8.2014, usnesením č.j. BBOH/03527/14/SÚ ze dne 30.6.2014 
žadateli lhůtu prodloužil a tím jeho žádosti vyhověl. Jelikož žadatel neodstranil vady žádosti, 
které bránily pokračování v řízení stavební úřad řízení zastavil usnesením č.j. 
BBOH/04742/14/SÚ ze dne 10.9.2014. Žadatel se dne 29.9.2014 odvolal, usnesení nenabylo 
právní moci. Následně bylo toto usnesení v rámci odvolacího řízení zrušeno a věc vrácena 
k novému projednání. 
Při novém projednání žádosti došlo v průběhu řízení ke změně územně plánovací dokumentace 
nat;iytím-ÝGi-n.n0sti. opatření obecné povahy č. 3/201.4 Změna ÚzemnU:10 pJánu města Bma 
"Aktualizace ÚPmB" dne 14.8.2014. Změnou územně plánovací dokumentace došlo ke změně 
v lokalitě, v niž je stavba navržena. Dřívější návrhová funkce plocha smíšená, funkční plocha 
SO (smíšená obytná) byla nahrazena návrhovou funkcí plochy bydlení B, funkční typ BR 
bydterrl v bytových domech a tím-byla umisťovaná stavby v rozporu ÚPmR-Na základě výše 
uvedeného byla stavba v rozporu s ÚPmB, stavební úřad svým rozhodnutím dne 20.1.2015 pod 
č.j. BBOH/00158/15/SÚ žádost o vydání územního rozhodnutí zamítl. Dne 4.2.2015 podal 
žadatel proti tomuto rozhodnutí odvolání. 
Dne 23.1.2015 Krajský soud v Brně svým rozsudkem (sp. Zn. 67 A 15/2014) zrušil opatření 
obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna, Změna Územního plánu města Brna 
.Aktualizace ÚPmB" a to ke dni vyhiášení výše uvedeného rozsudku, tj. dnem 23.1.2015. Ode 
dne 24.1.2015 tak platí právní stav Územního plánu města Brna, který předmětnou změnu 
vydanou opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna nezahrnuje. Touto novou 

• ,ý 

změnou je umisťovaná stavba opět v souladu s UPmB. Proto stavební úřad rozhodnutím č.j. 
BBOH/01007/15/SÚ dne 18.2.2015 zrušil autoremedurou své rozhodnutí o zamítnutí žádosti a 
pokračoval v řízení. 
Dne 24.4.2015 stavební úřad řízení usnesením č.j. BBOH/02362/15/SÚ přerušil, z důvodu 
probíhajícího řízeni o předběžné otázce - územní řízení na stavbu „Umístění zařízení 
distribuční soustavy (kabelová smyčka NN k budoucí stavbě na parc.č. 974/60 k.ú. Bohunice)". 
Jednalo se o stavbu technické infrastruktury, bez níž bytový dům nemůže samostatně fungovat. 
Uzemní rozhodnuti na výše uvedenou stavbu bylo vydáno dne 24.6.2015 pod spis. zn. S 
BBOH/01044/1-5/SÚ v právni moci dne 14.7.201§. Poté rnehlo být v řízení pokraěováne. Dne 
20.7.2015 stavební úřad řízení usnesením č.j. BBOH/03878/15 přerušil do 30.9.2015 z důvodu 
doplnění žádosti a dokumentace o údaje a podklady. 
Žadatel dne 30.9.2015 doplnil všechny požadované doklady. Stavební úřad oznámil zahájení 
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní 
jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.11.2015, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. 
Posouzení záměru dle § 90 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním 
a stavebním řádu - posouzení záměru s vydanou územně plánovací dokumentací: 
Předmětné pozemky parc. č. 70/1, 70/3, 955/2, 97 4/3, 97 4/4, 97 4/5, 97 4/6, 97 4/31, 97 4/60 
v katastrálním území Bohunice jsou dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) součástí 
návrhové funkční plochy smíšené obchodu a služeb (SO) se stanovenou mírou využití území 
vyjádřenou indexem podlažní plochy IPP=0,7. Část řešeného území zasahuje do plochy 
komunikací a prostranství místního významu včetně návrhové trasy sběrné komunikace. 
Navrhovaný bytový dům je situován v ploše SO. 
Plochy smíšené obchodu a služeb slouží převážně k umístění obchodních ? servisních 
provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení. Přípustné jsou (mimo jiné): 
-stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom 
považují objekty, ve kterých více než poiovina podiahové piochy odpovídá požadavkům na 
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní 
stavby technické vybavenosti, garáže, parkoviště apod.), 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, 
vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. 
Navrhovaný záměr této regulaci odpovídá - bytový dům bude z části zahrnovat bydlení i služby. 
Jak vyplývá také z vyjádření orgánu územního plánování, umístění stavby „Bytový dům s 15 
bytovými jednotkami a mateřskou školou" v ploše SO je z hlediska územního plánování 
přípustné. 
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Záměr je situován v ploše návrhové - je to dílčí část území, ve kterém se předpokládá změna 
účelu nebo intenzity využití. 
Současně platí obecný regulativ „stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých 
případech nepřípustné, jestliže: 

- svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením jsou 
v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný 
druh stavby nebo provozovanou činnost, 
počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru 
předmětné lokality, 
mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné 
s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí, 
nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, umisťovaným záměrem nemá být změněn účel využití. 
Regulace vyplývající z navazující územně plánovací dokumentace: 
Území pro umístění stavby „Bytový dům s 15 bytovými jednotkami a mateřskou školou při ulici 
Vyhlídalova" není součástí řešeného území žádné navazující územně plánovací dokumentace. 
Prostorové regulace a případné dopřesnění funkčního využití vyplývající z územně plánovacích 
podkladů: 
Pro předmětné území není zpracována žádná územní studie nebo urbanistická studie sloužící 
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle§ 25 stavebního zákona. 
V této lokalitě neplatí žádné omezení vzhledu budov vyplývající z Územního plánu města Brna, 
stavba se nenachází v městské památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu, není vydán 
regulační plán. 
Z výše uvedeného vyplývá soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací. 
Posouzení dle§ 90 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot: 
Posuzovaná stavba se nachází v jižní části Bohunic. Tato městská část rozkládající se na ploše 
dřívější zemědělské obce Bohunice je dnes z hlediska zástavby tvořena kromě bloků 
panelových domů, objektů občanské vybavenosti a několika nových bytových domů také 
zástavbou rodinných domů. Rodinné domy jsou zde kromě převažující kompaktní řadové 
zástavby také jednotlivé či ve skupinách na pozemcích zahrad. Řešený objekt bytového domu 
se nachází v místě tvarově i stylově nesourodé zástavby (bytové domy i rodinné domy). Jak 
bylo zmíněno výše v rámci posouzení záměru s vydanou územně plánovací dokumentací, 
domy se nenachází v městské památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu vyhlášeném 
k ochraně dochovaných architektonických a urbanistických hodnot, územním plánem nebyla 
přijata žádná regulační opatření k omezení vzhledu budov. 
Bytový dům s mateřskou školou je navržen s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 
Bytový dům bude členěný ze severní strany schodišťovými věžemi, z jižní strany budou 
předsazeny plochy balkonů před obytnými místnostmi ve 2 - 4.NP. Střecha bytového domu je 
plochá, pultová se sklonem na uliční (severní stranu), výška hřebene 12,260 m. 
Na základě výše uvedeného stavební úřad usoudil, že navrhovaný záměr je v souladu 
s požadavky na ochranu dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot 
v území. 
Posouzení dle § 90 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území: 
Posouzení záměru vzhledem k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů: 
Podle ustanovení § 20 odst. 5 bod a) je splněna podmínka řešení odstavných a parkovacích 
stání. Parkování je vyřešeno na pozemcích stavby, je navrženo v kapacitě odpovídající 
požadavkům dle příslušné ČSN. 
Podle ustanovení § 20 odst. 5 bod b) je splněna podmínka nakládání s odpady a odpadními 
vodami. V rámci stavby je navrženo místo pro ukládání komunálního odpadu, součástí záměru 
připojení stavby na splaškovou kanalizaci. 
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Podle ustanovení§ 20 odst. 5 bod c) je splněna podmínka nakládání s dešťovými vodami. Dle 
souhrnné technické zprávy dokumentace pro umístění stavby bude dešťová voda ze střech 
domů a pojezdových ploch svedena novou dešťovou areálovou kanalizací do nově vybudované 
retenční nádrže, dále napojeno na dešťovou kanalizaci při ulici Vyhlídalova. 

Podle ustanovení§ 23 odst. 2 se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 
sousední pozemek. Tato podmínka je splněna. Dále umístěním stavby nebo změnou stavby na 
hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba 
seusedniac pozemku. --S0useGlní-i:;,G.z;emk-y. nejs0u zastavěny. Záměr: je umis.t'.o.vár:, Aejméně. 5 m 
od sousedního pozemku. Stavební úřad usoudil, že umístěním stavby není znemožněna 
zástavba sousedních pozemků. 

Podle ustanovení § 23 odst. 4 nesmí být zrněnou stavby podle § 2 odst. 5 sJ_ay~bního zákona 
narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. Tato podmínka je splněna. 
Navrhovaná stavba je v souladu s hodnotami daného místa, stavbou nedojde k narušení 
architektonické a urbanické hodnoty jako celku. Podrobně se posouzením Stavební úřad 
zabýval v části souladu s územně plánovací dokumentací. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 musí vzájemné odstupy staveb mimo jiné splňovat požadavky 
požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Jak 
vyplývá z požárně bezpečnostního řešení, požadavky požární ochrany záměr splňuje. Odstupy 
staveb musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či 
jiná vybavení a činnosti, například pro technickou infrastrukturu. Umístění stavby není v tomto 
bodě s uvedeným ustanovením v rozporu. Stavební úřad tedy po uvedeném posouzení shledal 
záměr v souladu s uvedeným ustanovením. 

Podle ustanovení § 25 odst. 4 jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedních staveb pro 
bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší 
z protilehlých stěn. Tyto podmínky jsou splněny. Stavba je umisťována v nezastavěném území. 
Posouzení dle§ 90 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánováním a stavebním řádu 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Dopravní napojení je zajištěno 
~je_z.dem na po:z:emek ~ ulice Vyhlídalova. Dokumentace záměru obsahuje v souhrnné technické 
zprávě posouzení potřeby odstavných a parkovacích stání podle příslušné ČSN. Podle tohoto 
posouzení je navrženo parkování osobních automobilů v rámci pozemku záměru při ulici 
Vyhlídalova v oploceném areálu u bytového domu. Záměr je tedy z tohoto hlediska v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. a také s požadavky ÚPmB. 
Dalším aspektem zohledňovaným v rámci posouzení souladu s ÚPmB je zajištění 
odpovídajícího dopravního napojení a odstavování vozidel. Parkování je vyřešeno na 
pozemcích stavby, je navrženo v kapacitě odpovídající požadavkům dle příslušné ČSN. 
Dopravní napojení je zajištěno sjezdem z ulice Vyhlídalova. 
Záměr je napojen na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikaci, splňuje požadavky 
na parkování. 
Projektant se v souhrnné technické zprávě dále jednotlivě zabývá posouzením souladu záměru 
s technlckými požadavky na stavby a konstatuje, že budou dodrženy požadavky vyhiáš-ky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební úřad po posouzení záměru 
neshledal toto tvrzení nepravdivým. 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí by!a připojena dokumentace záměru v souladu 
s ustanovením§ 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. 

Posouzení dle§ 90 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení: 
Záměr je za splnění podmínek rozhodnutí v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Součástí dokumentace byly mimo jiné tyto doklady: 
vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy, č.j. 42213/2014-6440-OÚZ ze dne 
14.2.2014, 

- vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Jmk, č.j. KRPB-39433-1/ČJ-2014-0600DI ze dne 
7.3.2014, 
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závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jmk, č.j. HSBM-73-1-177/1-OPST- 
2014 ze dne 10.2.2014, 
vyjádření Povodí Moravy, s.p., č.j. PM004893/2014 ze dne 11.2.2014, 
vyjádření společnosti Brněnské komunikace, a.s., č.j. 31 00-Nov-124/14 ze dne 12.3.2014, 
vyjádření Tepláren Brno, a.s. č.j. T78/14/0355/TR ze dne 4.2.2014, 
vyjádření Bezbariérového prostředí, o.p.s., ze dne 21.5.2014, 
vyjádření MČ Brno-Bohunice, starosta, č.j. BBOH/03068/14/ST ze dne 6.6.2014, 
vyjádření MMB, Majetkového odboru, č.j. MMB/0205341 ze dne 21.5.2014, 
MMB/0042272/2014 ze dne 18.3.2014, MMB/227987/2014 ze dne 4.6.2014, 
vyjádření MMB, odboru územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0034448/2014 ze dne 
31.1.2014, č.j. MMB/0458037/2014 ze dne 8.12.2014, 
závazné stanovisko MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. 
MMB/0224394/2014 ze dne 2.6.2014, 
rozhodnutí MMB, Odboru Dopravy, č.j. MMB/0179369/2014 ze dne 12.5.2014, 
plánovací smlouva, souhlas vlastníků s provedením stavby, smlouva o uzavření budoucí 
kupní smlouvy, plná moc k zastupování. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - dotčené osoby: 
- žadatel: M development, s.r.o., 
- obec: Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - dotčené osoby: 
- vlastníci pozemku a stavb , na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: parc. č. 974/5, 
974/6, 974/60 , 955/2, 974/3, 974/4 - 70/1, 70/3, 974/31 vše v 
katastrálním území Bohunice tatutární město Brno) 
- vlastníci sousedních pozemků 
pozemkům: parc.č. 59/1 ( 
974/58 

- vlastníci a správci dotčené dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., české Radiokomunikace a.s., itself s.r.o., česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Dial Telecom, a.s., E.ON Distribuce, a.s., RWE Distribuční 
služby, s.r.o., 
Do okruhu účastníků řízení byly zahrnuty stavebním. úřadem všechny osoby, jejichž vlastnická 
nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb 
na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

I.Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
1a) Dne 23.11.2015 podala námitky k územnímu řízení účastník řízení , ve 
znění: 
„ Ve smyslu ustanovení zákona jako vlastník sousedního pozemku p.č. 974/59 k.ú. Bohunice 
přiléhajícího k navržené výstavbě, požaduji s ohledem na bezprostřední blízkost (necelý 1 m) 
stavebního objektu komunikace SO 07. 1 vytyčení hranice mého pozemku v min. délce 20 m. 
Současně požaduji zřízení oplocení stavebního obvodu v této přiléhající části mého pozemku. 
Tyto požadavky vyplývají z mé negativní zkušenosti při stavebních pracích, kdy nejsou vždy 
respektovány hranice vymezující soukromé pozemky." 

1 b) Dne 23.11.20'15 podal námitky k územnímu řízení účastník řízení 
ve znění: 
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„Jako spolumajitelky sousedního pozemku jsme účastníky řízení. Z tohoto titulu ve stanovené 
lhůtě podáváme námitky k zamýšlené výstavbě bytového domu s 15 bj. a mateřskou školou a to 
do výše 4.NP. 
V případě realizace uvažované stavby dojde na ulicích Vyhlídalova a Za kovárnou ke značnému 
zvýšení dopravního ruchu, tím ke zvýšení prašnosti, emisí a hluku. Realizací 4. NP bude značně 
omezeno soukromí na zahradě a tím všfm dojde ke snfžení ceny naší zahrady." 

I.Podané námitky stavební úřad posuzoval takto: 

1a) Námitce týkající se oplocení pozemku stavby bude vyhověno, jelikož vyplývá z povinností 
stavebníka dle § 24e odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění. Oplocení staveniště a vytyčení pozemku stavby bude řešeno v dalším 
stnpnt projektové dokumentace (stavebrrí povoterrí) a zahrnuto v-podmínkách s-ta\fební-ho 
povolení. V podmínce č. 15 je stavebníkovi uloženo, aby byl navržen takový způsob provádění 
prací, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků. Bez dohody s vlastníky těchto pozemků 
nebudou pozemky využity k realizaci záměru. Stavba musí být realizací vytyčena. Stavební 
úřad usoudil, že při splnění uvedené podmínky nebudou v tomto bodě dotčena práva účastníků. 
Nařízení vytyčeni hranice pozemku majite!ky parc.č. 974/59 k.ú, Bohunice není v kompetenci 

, 
stavebního úřadu. 

1 b) V tomto bodě se námitka týká zvýšení dopravního ruchu, zvýšení prašnosti, emisí a hluku 
v oblasti při realizaci stavby. Stavební úřad námitku posuzoval takto. Pozemky jsou v návrhové 
ploše SO, jedná se o dílčí část území, ve kterém se předpokládá změna účelu nebo intenzity 
využití. Tzn. změnu v území - výstavbu lze předpokládat. Z hlediska námitky týkající se omezení 
soukromí, lze konstatovat, že se zahrada účastníků vyskytuje v zastavěné oblasti, která se dále 
rozvíjí tzn. právo na soukromí je a vždy bude do určité míry omezeno. Z hlediska ÚPmB je 
možno stavbu o 4.NP na výše uvedených pozemcích umístit. 

Při posuzování námitek mě! stavební úřad na mys!i přiměřenost práv a to jak vlastníků 
sousedních pozemků, tak současně žadatele. _;.-,.. _ , .. ~ ·, ,,1, 

Tyto všechny okolnosti měl stavební úřad na zřeteli, když posuzoval námitky a konstatoval, že 
umístění záměru není v rozporu s ochranou práv-a právem chráněných zájmů účastnlků řízení. 

\'. '~'šta~ební' úřad, v přoVeďj iérn úz~r:i-ím. řizen! př~z~~.urnal pře~Ioženou žádost,. projednal ji 
; ''š účastníky řízení a dotčeným] orgány a zjistil, že· j~Jqi us~utečnelÍ'ít'l"l~f'l'ej'sou ohroi~ny zájmy 

chráněné stavebním zákonem, přeďpisy··vydanými' k jeho provedení a zvtáštnlml.předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a"' vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a 
stavebního řízení Magistrátu města Brna podáním u zdejšího správního orgánu. 

'\ 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
wafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud nenl.stavebnim úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo '16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

·>: 

·:i. 

• .: ·•·:_->, 
-: ... : .. :. -~ • :< 4. >. , .. ~-. , 

~ .. 
Ing. Marie Zitterbartová, Ph.O. 
vedoucí stavebního úřactu 

i; 
' ,;otisk úředního razttka" 

Poplatek: i . . 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. b) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) 
ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 28500 Kč byl zaplacen. 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. Ing.arch. Zdeněk Gottwald, Viniční č.p. 4353/193, Židenice, 615 00 Brno 15 

místo podnikání: Čápkova č.p. 29/22, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: M development, s.r.o., Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 

23 
2. Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 
00 Brno 25 (obec) 
3. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 

sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39 
4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Kanalizační provoz, IDDS: c7rc8yf 

sídlo: Hybešova č.p. 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno 2 
5. Magistrát města Brna, Odbor majetkový, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 

602 00 Brno 2 (vlastník pozemku stavby, sousedního pozemku) 
6. české Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 
7. itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a 

sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28 
8. česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
9. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 

sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha S-Karlín, 186 00 Praha 86 
1 O. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf 

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1 
zastoupení pro: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české 

Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1 
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A Gerstnera č.p. 2151/6, české 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 
11. RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
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zastoupení pro: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno 2 
12. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá č.p. 
577 /3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 

zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 
602 00 Brnu 2 (vlastník pozemku stavby, sousedního pozemku 
13. 
14. 

(vlastník pozemku stavby) 
_ ~-- (vi9~tník __ P?Z~m~~- stí:1\/~r) 

účastníci (dodejky) - vlastník sousedního pozemku 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

dotčené správní úřady 
27. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-město, 601 67 Brno 2 
28. Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p, 67, 601 67 Brno-město 
29. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2 
30. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá č.p. 
577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 
31. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
32. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv 

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14 
33. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Husova 12, 601 67 Brno 2 
34. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno-město 

--~-i-: V-:,lc:fll ll 

35. Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrrn 
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2 

36. Povodí Moravy, s.p., 1O0S: m49t8gw 
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 

37. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g 
sídlo: Kounicova č.p, 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2 

38. referent 
39. spis 



Úřad městské částí města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
Stavební úřad 

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

S-BBOH/08075/17/SU 
BBOH/04298/18/SÚ 
Ing. Petra Nováková 
547 423 838 
odborstavebni@bohunice. brno. cz 

Tvk> roz;·,oarn.ití nabylo právní moci 

dne: 1...9.: .. !.-:?.(f.. . 
V Brni drl9: ..... (.f .... ~f ť. .. _ _. ~--- 

V Brně dne 3.8.2018 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 
Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních kOmunikacích"), a § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
platném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.12.2017 podal 
M development, s.r.o., IČO 25226746, Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve zněním platném 
do 19.4.2018, 

stavební povolení 
na stavbu: 

Bytový dům s 15 bytovými jednotkami a mateřskou školou - SO 07 Komunikace, 
chodník, rampa 

Brno, Bohunice, Vyhlídalova 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 70/1, 70/3, 955/2, 974/3, 974/4, 974/5, 974/6, 974/31, 
974/60, k.ú. Bohunice, Brno. 

Předmětem stavby jsou dopravní napojení bytového domu na síť pozemních komunikací, 
areálové komunikace, přístupové chodníky, zpevněné plochy a opěrné zídky. 

Místní komunikace 
Napojení na síť pozemních komunikací je navrženo z místní komunikace Vyhlídalova v prostoru 
křižovatky s ulicí Čeňka Růžičky přes stávající zapuštěný obrubník. 
Komunikace bude mít šířku 6,0 m mezi obrubami, celkovou délku 18,73 m, konstrukční 
ti. 500 mm, max. podélným sklonem 7 %, příčným sklonem 2,5 %, povrch z asfaltobetonu 
a po obvodě bude lemována betonovými obrubníky. 
Svah pod komunikací bude ztužen pomocí vyztužených geomříží a ocelových košů. Odvodnění 
bude řešeno sklonem do přilehlého terénu na konci úseku. 
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Účelová komunikace 
Z místní komunikace (staničení km 0,015 89) bude napojena sjezdem areálová účelová 
komunikace, na kterou jsou napojena parkovací stání u bytového domu. 
Komunikace bude o šířce 5,50 m mezi obrubami, celkové délce 60,92 m, maximálním 
podélném spádu 7,8 %, příčném spádu 2,5 %, konstrukční ti. 430 mm s asfaltovým krytem. 
Odstavná a parkovací stání jsou navržena v počtu 24 (z toho 2 pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace a 2 pro rodiny s dětmi), budou kolmá a podélná; a budou 
přístupná z nové účelové komunikace. Kolmá stání budou o šířce 2,5 m (krajní stání 2,75 m) 
a délce 5,00 m. Podélná stání budou o šířce 2,0 m a délce 5,75 m a o rozměru 3,5 x 7,0 m. 
Konstrukční tloušťka stání bude 420 mm s povrchem z betonové zámkové dlažby. 
Odvodněny budou do uliční vpusti na účelové komunikaci. 

Chodníky 
Chodníky budou o šířce 1 ;5 m, konstrukční ti. 250 mm s povrchem z betonové zámkové dlažby. 
Odvodnění bude řešeno do zeleně nebo na přilehlé komunikace. Na chodnících budou 
provedeny varovné pásy z červené reliéfní zámkové dlažby. 

Vyrovnávací rampa 
vyrovnávací rampa o sklonu 2 - 8,3 % spojuje chodník u ulice Vyhiídalova a účeiovou 
komunikaci u parkovacích stání, pro navázání zpevněných ploch je součástí objektu i chodník 
s varovnými pásy. Jeho šířka bude od 1,5 - 2,5 m, spád 2 % a 4,6 %, konstrukční ti. 250 mm 
a povrch bude z betonové zámkové dlažby. Pro zajištění stability rampy budou vybudovány 
opěrné zídky o ti. 300 mm z betonových tvárnic, o celkové délce 56 m. Na hlavě zídek bude 
umístěno ochranné ocelové zábradlí výšky 1,0 m. 

-Podmínky pro provedenísfav6y: - 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené v rámci tohoto řízení; 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavební podnikatel musí mít oprávnění k provádění 

dopravních staveb. 
4. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) po dokončení terénních úprav a podkladních vrstev komunikací, 
b) po dokončení stavby. 

5. Stavba bude dokončena do 30.6.2019. 
6. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena" a ponechán tam 

až do dokončení stavby. 
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska Rady Městské části Brno-Bohunice 

č.]. BBOH/02330/18/MO ze dne 19.4.2018: 
- Bude vypořádán majetkový vztah k pozemku parc. č. 974/31, k.ú. Bohunice, Brno. 
- Vlastní napojení z ulice Vyhlídalova bude řešeno jako místní komunikace dle podmínek 

pasportu společnosti Brněnské komunikace, a.s., které bude komunikace po kolaudaci 
majetkově předána. 

- Obslužná účelová (areálová) komunikace s parkovištěm, chodníkem a pásem zeleně 
u bytového domu zůstane v majetku a ve správě stavebníka (vlastníka domu). 

- Nově zpevněný a zatravněný svah systémem geomříží a ocelových síťovin, na pozemku 
parc. č. 974/31, k.ú. Bohunice, Brno, který je součástí komunikace bude předán 
do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s. 
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8. Budou splněny upozornění vyjádření Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0469922/2017 
ze dne 4.12.2017: 
- Veškeré zpevněné plochy u objektu musí mít vybudováno funkční odvodnění 

na pozemku stavby. 
- Pro výkopové práce je nutno si vyžádat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 

u příslušného silničního správního úřadu 
- Trasy staveništní dopravy s ohledem na technický stav a únosnost přilehlých vozovek 

stanoví Brněnské komunikace, a.s. 
- Po dobu výstavby musí být zachována čistota přilehlých pozemních komunikací, 

bezpečný průchod pro pěší a přístupy k sousedním nemovitostem. 
9. Budou splněny podmínky stanoviska Odboru životního prostředí MMB 

č.j. MMB/0469922/2017/JM ze dne 11.12.2017: 
z hlediska ochrany ovzduší 
za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze považovat možnou 
zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními a výkopovými pracemi. Prachové částice 
představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít 
negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. 
OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými 
materiály byla dodržována technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti, 
a to zejména: 
- kropení vzniklých prašných ploch, 
- pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací a v případě způsobeného 

znečištění jejich důkladná očista, 
- kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem na pozemní komunikaci 

a v případě zjištěného znečištění jejich důsledná očista, 
- omezování větrné eroze deponie zemin (např. včasným zatravněním), 
- při přepravě materiálů jemných frakcí zabránit jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím 

uzavíratelných kontejnerů, oplachtováním apod.) 
- při řezání stavebních materiálů používat řezačky s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) 

nebo provádět důkladné kropení řezaných materiálů. 
z hlediska odpadového hospodářství a hydrologie 
OŽP MMB upozorňuje na platnou legislativu v odpadovém hospodářství - zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejíc právní předpisy, především vyhláška MŽP 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů. 
OŽP MMB upozorňuje na povinnost dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady. 
Stavební a demoliční odpady je třeba přednostně nabídnout k využití před odstraněním 
na skládku. 
Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí 
být původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Místo vzniku odpadů bude pro účely evidence odpadů označeno jako provozovna s IČP 
(identifikační číslo provozovny). V případě stavebních a demoličních odpadů vzniklých 
mimo provozovnu se jako číslo provozovny uvádí číslo obce s rozšířenou působností ORP 
(čtyřmístný údaj). Kód ORP (obce s rozšířenou působností) Brno ke 6203. 
Tato evidence bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, stavební zákon. 
Terénní úpravy (zasypání) lze provádět pouze vhodným materiálem, tj. nekontaminovanou 
zeminou, recyklátem apod. 
Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovou zeminou a jiným 
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál 
bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. 
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z hlediska ochrany přírody a krajiny 
OŽP MMB požaduje při realizaci stavby dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru investičního MMB č.j. MMB/0469922/2017 
ze dne 9 1 2018· 
- Stavba bude zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě 

Brně (dále jen harmonogram) v termínu od 1.3. 2018 do 30.11.2018. 
- Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 8/2009. 
- Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, 

tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. 
- Komunikace Vyhlídalova v úseku od ul. Čeňka Růžičky po ul. Podsedky je v ochranné 

lhůtě do 21.2.2022. Realizací stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních 
ploch. 

- Stavebník podá na O! MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství 
pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky č. 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením 
užívání veřejného prostranství. 

- Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření 
skutečného provedení stavby. 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části 
města Brna, Brno-Bohunice (dále jen OTS) č.j. BBOH/07187/17/TS ze dne 4.12.2017: 
- V případě zvláštního užívání veřejného prostranství je nutné povolení OTS. 
- V případě potřeby zásahu do účelové komunikace ul. Za Kovárnou je nutný souhlas 

správce komunikace, tj. Městské části Brno-Bohunice. 
- Stavební mechanismy musí být před výjezdem ze staveniště očištěny. Případné 

znečištění komunikací a ostatních ploch veřejného prostranství v důsledku provádění 
stavebních prací musí být neprodleně uklizeno. 

- Veškeré plochy dotčené stavbou budou obnoveny dle podmínek jejich vlastníka 
nebo správce. 

- Na plochách veřejné zeleně musí být provedena obnova trávníku zkypřením, 
rozprostřením dostatečné vrstvy zeminy, osetím parkovou travní směsí. Předání se 
může uskutečnit až po vzejití a dostatečném zahuštění trávníku a provedení pokosu 
ve vegetačním období. Zapravené plochy budou OTS předány s tříletou záruční lhůtou. 

- S odpady vzniklými v průběhu stavebních prací je nutno nakládat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - Město a Brno - venkov 
č.j. KRPB-261521-1/ČJ-2017-0600DI-SBL ze dne 30.11.2017: 
- Po ceiou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců. 
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem 

projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM 
a 80 KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání 
o zvláštním užívání komunikace. 

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Brněnských komunikací a.s. pod zn. 3100-Mach- 
0183/18 ze dne 23.1.2018 
- Stavba v tělese místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice může být realizována 

pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaného 
příslušným silničním správním úřadem dle zákona č. 13/1197 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném zneru. Staveniště musí být protokolárně převzato 
od společnosti Brněnské komunikace a.s. (dále BKOM) před zahájením stavebních 
prací. 

- O zahájení výstavby v případě stavby prováděné soukromým investorem na vlastních 
pozemcích nám musí být podána informace budoucímu správci spolu s kontaktními 
údaji na odpovědné zástupce investora a zhotovitele. 
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- Vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného 
při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM. 
Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka. 

- V případě uzavírky komunikace podejte informaci o skutečném zahájení a ukončení 
uzavírky. 

- Objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace musí být s ohledem na stavební stav 
komunikací před odsouhlasením Policií ČR a MMB - OD potvrzeny příslušným 
technikem správního střediska BKOM. 

- Před začátkem stavby musí být provedeno ověření průtočnosti stávajících uličních vpustí 
v obvodu staveniště. Na základě výzvy stavebníka/zhotovitele minimálně tři týdny před 
zahájením stavby provede kontrolu BKOM na své náklady. Po ukončení stavby musí 
stavebník/zhotovitel provést závěrečnou kontrolu průtočnosti stávajících i nových vpustí 
na vlastní náklady. 

- Před obetonováním a záhozem zařízení k odvodnění komunikace bude přizván 
ke kontrole pracovník společnosti Brněnské komunikace a.s. 

- V průběhu výstavby budou důsledně dodržovány, příslušné normy a technické předpisy 
vztahující se k prováděnému dílu (zejm. CSN, CSN EN, TP, TKP staveb pozemních 
komunikací) a požadavky stanovené dokumentací stavby. 

- O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány předepsané příslušnými 
předpisy. Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení 
zkoušek hutnění zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláně. U všech zkoušek 
(zásypy, pláň, konstrukční vrstvy ... ) bude přítomen zástupce BKOM, který určí místo 
zkoušky při místním šetření. Termín konání zkoušek bude zástupci BKOM sdělen 
s dodatečným předstihem. Veškeré zkoušky musí provádět zkušební laboratoř 
s příslušnou způsobilostí a měření bude doloženo protokolem.) Únosnost pláně 
vozovky, parkoviště a sjezdu musí být dle požadavku PO, avšak min. Eder2=45MPa. 
Únosnost pláně chodníku a cyklostezky dle požadavku PO, avšak min. Eder2=30MPa. 

- Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno 
prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

- Technologie založení trávníků a výsadeb dřevin musí být provedena v souladu s ČSN - 
Technologie vegetačních úprav v krajině: 
ČSN 83 9011 Práce s půdou 
ČSN 839021 Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 Technologicko-biologické způsoby stabilizace terénu - výsevy, výsadbami 
ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 
V rámci dodávky zhotovitele požadujeme zajistit min. 12-ti měsíční údržbu osetých ploch 
silniční zeleně, výsadba dřevin bude mít záruční lhůtu 36 měsíců. Travnaté plochy 
budou 6x posečeny a odpleveleny, keřová výsadba bude ošetřována zálivkou, 
odplevelována, tvarována, doplňován mulč a na plochách bude prováděn úklid odpadků. 
Harmonogram těchto prací nám bude předložen. Po uplynutí této lhůty investor vyzve 
správce společnosti Brněnské komunikace a.s. k převzetí silniční zeleně do údržby. 

- Pro převzetí požadujeme předložit "Stanovení" dopravního značení příslušným silničním 
správním úřadem. SDZ budou provedeny v reflexní úpravě min. R1 a budou v souladu 
s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti 
dopravních značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného 
typu. Pro jednotné značení v městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového 
pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení - slitina 
Al v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, 
která OZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (Al) - 
na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška 
patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn 
a beton tř. min. B 25. VOZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady 
stavby obnoveno plastem s výjimkou stínů V13 (postačí provedení barvou). 
Na výkresové dokumentaci nově navrhovaného svislého dopravního značení (dále jen 
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SDZ) požadujeme přesné rozlišení uchycení SDZ (sloupek SL, stožár veřejného 
osvětlení - VO). Pokud bude ve výkresové dokumentaci návrh na umístění SDZ 
na stožár VO, žádáme písemné potvrzení, že majitel daného veřejného osvětlení 
(Technické sítě Brno a. s., Barvířská č. 5, 602 00 Brno) s navrženým umístěním SDZ 
na sloup VO souhlasí. 

- Po realizaci bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby dle .srnérruc", 
o které je nutno požádat středisko pasportu BKOM. Protokol o předání zaměření 
na BKOM a Odbor městské informatiky MMB bude součástí předávaných dokladů. 

- K protokolárnímu předání stavby budeme vyzváni nejpozději 14 dnů před kolaudací. 
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

pod zn. 722/034612/2017/BSk ze dne 28.12.2017: 
- Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození 

dotčený vodovod ON 100 včetně vodovodní přípojky pro objekt BD a MŠ 
na ul. Vyhlídalova, jednotnou kanalizaci DN 600; dešťovou kanalizaci DN 600 
včetně KŠ. Vytyčení vodovodní sítě dohodněte s příslušným pracovníkem a vytyčeni 
kanalizační sítě dohodněte s příslušným pracovníkem kanalizačního provozu Hády. 

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném 
znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; 
u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně. Jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upravených povrchem, se vzdáleností 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce 
potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby 
trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, 
bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Jako úroveň hladiny 
vzdutí uvažujte úroveň povrchu komunikace v místě napojení kanalizační přípojky. 

- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města 
Brna, v Městských standardech pro vodovodní sít" s platností od 12/201 O. Ochranné 
území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdálenosti 
min. 0,76 m, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území 
není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat 
jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. 

- V ochranném pásmu, území inženýrských sítí v provozování Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s. se smějí výkopové práce provádět pouze ručně. 

- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

- Rovněž je nutné přihlédnout k umístění kanalizační přípojek pro přilehlé nemovitosti, 
které neprovozujeme a jsou majetkem nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky 
pro ochranné území. 

- Ochranné území kanalizační přípojky je definováno v platném „Metodice Magistrátu 
města Brna, v Městských standardech pro kanalizační zařízení" a dle ČSN v nich 
uvedených (ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky). 

- Vybudováním výše uvedeného stavebního objektu „SO 07 - komunikace, chodníky 
a zídky", je nutné koordinovat s vybudování přípojky vody a přípojek splaškové 
a dešťové kanalizace pro BD a MŠ na ul. Vyhlfdalové. 

- Vodovod - zahájení stavebních prací dodavatel oznámí telefonicky min. 3 dny, krytí 
vodovodu zůstane stávající. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před 
a po ukončení stavby (vodárenský provoz Pisárky), během stavby dodavatel zajistí 
plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětném kontrole dotčených armatur 
vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. 
Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole 
rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur 
poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele. Vodovodní hydranty 
budou umístěny mimo parkovací stání, volně přístupné. 
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- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodní sítě přizvěte na míst stavby 
obvodového technika vodárenského provozu a dbejte jeho pokynů. 

- Kanalizace - dotčené kanalizační šachty zůstanou během stavby volné, přístupné, 
funkční. Zahájení stavebních prací dodavatel oznámí telefonicky min. 3 dny předem 
na kanalizační provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede 
protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná 
případné úpravy při změně terénu (kanalizační provoz Hády). Osazení stromů a poklopů 
šachet přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. 
Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické 
zaměření nové nivelety. 
Veškeré stavební práce spojené s odstraněním části nefunkční kanalizace 
v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., která bude dotčena prováděním 
splaškové a dešťové kanalizační přípojky provádějte po konzultaci s obvodovým 
technikem kanalizačního provozu, se kterým dohodněte rozsah a způsob likvidace této 
části kanalizace. Dále s ním dohodněte jednotlivé kontroly na místě stavby během 
provádění prací spojených s odstraněním této části nefunkční kanalizace. Odstranění 
části nefunkční kanalizace bude hrazeno stavebníkem a je součástí stavby „BD a MŠ 
Brno-Bohunice, ul. Vyhlídalova". 

- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizační sítě v provozování naší akciové 
společnosti přizvěte na místo stavby provizorního technika a dbejte jeho pokynů. 

- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízen pro veřejnou potřebu z titulu činnosti 
stavby, upozorněte dispečink společnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného 
pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost 
pod zn. 5800-Min-251/17 ze dne 30.11.2017: 
- Stávající kabelové vedení mezi rozpínací skříní R-1296-001 a sloupem S-1423-019 

požadujeme v místě nového budoucího vjezdu ochránit dělenou chráničkou AROT110 
s přesahem místa křížení min. 0,5 metru na obou stranách. Konce utěsněte PU pěnou 
proti vniknutí zeminy. Hloubka krytí pod vjezdem bude 1 metr a chránička bude 
obetonována. Kabel nutno obnažit v takové délce, aby jeho uložení do hloubky 1 metr 
bylo možné provést (trasa bude případně napřímena). Na dotčený kabel požadujeme 
stanovit záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců od ukončení stavby. 

- V dostatečném předstihu před zahájením prací požadujeme zpracovat a předložit 
k odsouhlasení dokumentaci veřejného osvětlení pro realizaci stavby přeložky veřejného 
osvětlení, kterou ve fázi zpracování konzultujte s pracovníky naší společnosti. 
Projektová dokumentace včetně jednopólového schématu zapojení musí být zpracována 
v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší 
společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna. 

- Zahájení vlastních prací oznamte správci veřejného osvětlení (dále jen VO). 
- Před započetím výkopových prací proveďte vytyčení stávajícího kabelového vedení 

veřejného osvětlení. 
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti 

poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi. 
- Před zahájením stavby přizvěte 14 dní předem pracovníka TSB , a.s. na stavbu, kde 

bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky 
provozu VO po dobu stavby. Po skončení přizvěte opět technika TSB, a.s. ke zpětnému 
převzetí zařízení VO. Tento protokol bude předložen při kolaudačním řízení. Splnění této 
podmínky požadujeme po investorovi (koordinátorovi) akce, který bude po dobu stavby 
odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. 

- Se stávajícím kabelovým vedením AYKY, které je cca 30 let starém není přípustné 
manipulovat, protože je kabel po manipulaci zdrojem častých poruch VO. V případě, 
že bude trasa výkopů vedena tak, že bude kabel VO obnažen 5 a více metrů, 
požadujeme provést přeložku celého kabelového pole VO na náklady investora. Tato 
podmínka bude upřesněna při provádění stavebních prací. 
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- Při obnažení vedeni VO nás přizvěte ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů 
VO. 

- Je nutné dodržovat ustanovení normy ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

- Nad kabely VO, pojížděné těžkou stavební technikou požadujeme položit silniční panely 
nebo ocelové pláty, 

- Zemní práce v blízkosti našeho zařízení a v okolí základů zařízení VO provádět ručně 
a se zvýšenou opatrností. Výkop provádějte min. 1 m od stožáru VO. 

- Odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem musí 
být přizván ke kontrole neporušenosti izolace vedení a uložení kabelů VO zástupce 
TSB, a.s. 

- Jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. 
- Při obnově zeleně vysazujte keře 0,5 m a stromy 1,5 m od stávajících kabelů VO, stromy 

3 m od osy stožárů VO. 
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. pod zn. B6941-16257001 

ze dne 7.6.201: 
- V ochranném pásmu (dále jen „OP") distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 

souhlasu dodrženy podmínky dle§ 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení 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 podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytující se v zájmovém území 

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 pGh3/.bU mechanizace, s trasou veder:ir výkopů a podceně tak, aby pracujíc! 
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 
Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 
14 dni před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, 
že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen 
provést v nezbytného rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů 
zaměstnanců společnosti E.ON česká republika, s.ro. (dále jen „ECZR") 
pro jednoznačné stanovení polohy. 
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení 
stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečeni obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolenou osobou. 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 křížení výše zmíněné akce a rozvodným 
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám. 
Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 
O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení 
této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora 
stavby. 
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 
61 936-1. 

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní 
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opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platného ČSN EN 50 110- 
1. 
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, 
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat je 
méně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 11 O kV je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 
do 1 O dne předchozího měsíce. 
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní 
uzemňovací soustavy. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. pod zn. 5001698018 
ze dne 24.4.2018: 
- Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 

protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 
Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně 
seznámení. 

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 
- Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. 

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m. 

- Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená 
pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 
které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí 
být umisťovány žádné nadzemní stavby (kontejner TKO, ... ) prováděna skládka 
materiálu a výšková úprava terénu. 

- Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být 
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených 
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

- Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě 
ověřena ručně kopanými sondami. 

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(tzn. i bezvýkopové technologie a terénní práce) a činnosti mimo ochranné pásmo, 
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určené určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 
příslušná provozní oblast. 

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

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

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně 
bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

- V případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
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zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 
atd.). 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede přjsíušná provoznl oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
zasypány. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 
04. 

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není 
li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
ořeiezd ořes olvnárenské zařízení a olvnovodní ořlooikv uložením panelů v místě 
I " I I ,I I -, I I ,I -, I 

přejezdu plynárenského zařízení. 
18. Budou dodrženy podmínky vyjádřeni českých radiokomunikací a.s. 

pod zn. UPTS/OS/195398/2018 ze dne 31.5.2018: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační 
vedení a zařízen v bHzk-osti těehto vedení- a zařízení, jste povinni pedle § 101 odst 2 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, učinit veškerá opatřeni, 
aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, 
že: 
a) nejméně 15 dní předem uvědomíte české radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. 
b) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení 

a zařízení přímo ve stanovišti a jeho blízkém okolí. 
c) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto 

vedení (zařízení). 
d) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm 

ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací. 
e) upozornlte pracovníky, aby dbaf při pracích v těchto místech největší. opatrnosti, 

nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně 
od vyznačení trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky 
(hloubící stroje, sbíječky apod.). 

f) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného 
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební 
techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, 
ocelovými pláty apod.). 

g) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek 
a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. 

h) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno 
proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. 

i) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila pod kabelem a vyzvala správce 
kabelu k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení 
(zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně 
vydá souhlas k záhozu. 



Č.j. BBOH/04298/18/SÚ str. 11 

j) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními 
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického 
vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního 
telekomunikačního vedení (zařízení) organizací, která vydala vyjádření. 

k) při křížení komunikace musí být uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 
1 m na každou stranu komunikace. 

I) bez souhlasu Českých radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad 
a pod telekomunikačním vedením (zařízením). 

m) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu 
(zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat českým Radiokomunikacím, 
a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) 
včetně aktuálního polohopisu. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Dial Telecom, a.s. pod zn. BM593967 
ze dne 6.6.20·18: 
- Požadujeme, v místě křížení komunikačního vedení Dial Telecom s nově navrženou 

komunikací, toto vedení mechanicky ochránit, uložením vedení do půlených chrániček 
s přesahem na obě strany. Současně požadujeme, v souběhu pod komunikací, položení 
jedné rezervační chráničky AROT160. 

- Požadujeme obrubu nového chodníku posunout mimo stávající komunikační vedení Dial 
Telecom, popřípadě stranově přeložit toto vedení mimo obrubu nového chodníku. 

- Min. 30 pracovních dní před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou 
objednávky zástupce naší společnosti k vytyčení našich sítí přímo na místě stavby. 

- Během realizace akce bude respektováno ustanovení§ 101 a 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích. 

- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 
73 60005 - ,,Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

- Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5 m po stranách krajního vedení) budou 
prováděny zásadně ručně. 

- Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho 
řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před 
poškozením třetími osobami. 

- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení 
stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí 
souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření itself s.r.o. č.j. 17/005069 ze dne 11.12.2017: 
- Podzemní telekomunikační trasa: Optické propojení Brno-Bosonohy 1x HOPE trubka 

0 40 mm - modrá, se zafouknutým optickým kabelem (dále jen DOK-ITSELF) je 
telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HOPE trubek). 

- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce 
firmy itself s.r.o., který případně provede vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí 
řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-ITSELF. 

- Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní 
mechanizace pozice s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond 
pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké 
mechanizace. 

- Při odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou. 
- Dotčení DOK-ITSELF (křížení, souběh apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech 

křížení uložit DOK-ITSELF do chrániček. Při křížení DOK-ITSELF spodem dbát zvýšené 
pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení 
(prasknutí HOPE trubek). Lože kabelů DOK-ITSELF před opětovným zaházením řádně 
udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií. 

- Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu 
ke kabelům. V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání 
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apod.) nad trasou DOK-ITSELF zabezpečit ochranu kabelů (chránička, betonová koryta 
apod.): v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou DOK-ITSELF kabely 
uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem itself s.r.o.). 

- V případě kolize stavby s vedením DOK-ITSELF kontaktujte zástupce itself s.r.o. 
- Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu společnosti itself s.r.o. ke kontrole 

neporušenosti zařízení společnosti itself s.r.o. a k odsouhlasení prací provedených 
v ochranném pásmu DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis 
do stavebního deníku). 

- Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně 
ohlásit dohledovému centru itself s.r.o. 

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření české telekomunikační infrastruktury a.s. 
č.j. 771346/17 ze dne 16.11.2017: 
- ochranné pásmo sítě elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (dále jen SEK) je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 
vedení SEK. 

\/sv onhornéi oodmlnkv ochrenv t:;:,=:l,( sooiečnosti ř:oskÁ tetekomunikeční inf:rastruHur"' "' ~ . '!I VVl\JV'>JllV fJVUIJIJ li;.._,, 111\.AIIJ li.J&...!'- I VV I..,, !.I Vv '!.A !.VJVl,~JJ J ť\VIVJf! H! f '''- '"""" ---•• 

i. Obecná ustanovení 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 
zejména stavebních nebo jiných prací, pří odstraňování havárií a projektování staveb, řídit 
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve viastnictví společnosti Česká teiekomunikační infrastruktura a.s. a je výsiovně srozuměn 
s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu 
a jsou chráněny právními předpisy. 
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přlstupu k SEK. Při kří·žení nebe souběhu ěinnestl se· SEK je povinen řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen 
PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
li. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit 
zaměstnanci společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou 
sítě (dále jen POS). Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují 
tyto podmínky. 
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. 
~ vvznačenou fr,:,c:,n, I D\/~i::l,( orokazatelně C:,Q7n6mí \IC>Oi""'hn\l l"\C,l"\h\l v+oró h, ,rlo,' ,::,n,:,hr, 0\1 
'-' v 1,t;,.; ťUVVI '"'""' "'' '""'""""""' I v_.._,",..,._,, ...... .:... "'"''' '" ....,...,,,:..,11u1 I ... Y..:IVVI 1111· v..,;,.._,,t,J,, 1'\":L""'I"' ..,,,""'""Q-, -· ·--- -, 
mohly činnosti provádět. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, 
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu 
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy 
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK 
a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit 
práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, 
co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
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mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních 
předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví 
a technologických postupů. 
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK 
(včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty 
ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových 
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK. 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti 
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen 
kontaktovat POS. 
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla 
být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene 
a podobných technologií. 
V. Křížení a souběh se SEK 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami 
s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen 
utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, 
kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, 
aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly 
umístěny v hloubce menší než 1 m. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního 
vedení, případně kontaktovat POS. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit 
(např. zabetonováním). 
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22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Dopravního podniku města Brna, a.s. 
pod zn. 6854/2018/5040 ze dne 18.6.2018: 
- Po dobu stavebních prací požadujeme zachování podmínek pro bezpečný a plynulý 

průjezd autobusů. Současně musí být umožněn bezpečný příchod a odchod cestujících 
ze zastávky MHD. 

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

- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezprostředně označte a vybavte 
příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku. 

- Návrh dopravního opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného 
dopravního značení včetně případného přeložení zastávky · MHD projednejte 
s pracovníky Odboru přípravy provozu. 

23. Při provádění terénních úprav nesmí dojít k poškození svahu při komunikaci a i samotné 
komunikace v ulici Za Kovárnou, případně musí být provedeno zpevnění tohoto svahu 
proti zhroucení. 

24. Stavba musí být před započetím vytyčena. 
25. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném 

znění. 
26. Stavebník zajistí vytyčení všech známých sítí technické infrastruktury v území dotčeném 

stavbou dle podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků či správců těchto sítí. 
27. Při stavbě nedojde ke znečistění veřejných prostranství. V případně znečištění veřejného 

prostranství je stavebník (investor) povinen neprodleně toto znečistění na vlastní náklady 
odstranit. 

28. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou neprodleně po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu včetně kvalitního obnovení zpevněných ploch či zatravnění. 

29. Kolaudační souhlas může být vydán až po vydání kolaudačního souhlasu na podmiňující 
stavbu vodních děl, které byly· povoleny rozhednutl Odboru vedníhe a lesníhe bespedářstv! 
a zemědělství MMB č.j. MMB/0511549/2017 ze dne 21.12.2017. 

30. Stavebník je povinen po dokončení stavby požádat zdejší speciální stavební úřad o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

31. Při závěrečné kontrolní prohlídce se zejména předloží: 
2x dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud v rámci stavby došlo k drobné 
změně oproti původně povolené stavbě, 
zápis o předání a převzetí stavby, 
doklady o vytyčení stavby, 
hutnící zkoušky, 
geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem, 
geodetickou dokumentaci stavby (komunikace i technické sítě), včetně jejího předání 
na Odbor městské informatiky MMB, 

- doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypáním, 
protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků, 

- předávací protokoly správců dotčených inženýrský sítí a komunikací, 
- doklad o likvidaci odpadu, 
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výrobků ve smyslu 

§ 156 stavebního zákona, případně prohlášení zhotovitele stavby, 
- stanovení definitivního dopravního značení. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

M development, s. r. o., Nýřanská č. p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
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Odůvodnění: 

Dne 27.12.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 16.2.2016 pod č.j. BBOH/00328/16/SÚ, 
spis. zn. S-BBOH/01890/14/SU (nabylo právní moci dne 16.3.2016). 

Na vedené řízení se vztahuje čl. li přechodných ustanovení zákona č. 225/2017 Sb., kterým se 
mění stavební zákon, bod 1 O, dle kterého se správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů, 
tj. platných do,31.12.2017 .. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnymi pro její 
řádné posouzení, byl stavebník přípisem č.j. BBOH/01578/18/SÚ dne 21.2.2018 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. BBOH/01579/18/SÚ ze dne 21.2.2018 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.4.2018. 

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního 
zákona, tak že za účastníky tohoto řízení považuje: 
• ve smyslu§ 109 písm. a) stavebního zákona stavebníka 

M development, s.r.o., Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
• ve smyslu § 109 písm. b) stavebního zákona vlastníka stavby, na níž má být provedena 

změna či udržovací práce, není-li stavebníkem 
není taková osoba 

• ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno 

ZMSM - STAVBY, s.r.o., Navrátilova č.p. 1421/11, 110 00: Praha 1-Nové Město 
Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 
Brno 2, zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno 
město, 602 00 Brno 2 
Úřad městské části řffěsta Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá 
577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25, zastoupení pro: Statutární město Brno, 
Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 602 00 Brno 2 

• ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníka stavby na pozemku, na kterém má 
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemen, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova č.p. 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno 2 
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Brno-střed, Štýřice, 639 00 
Brno 39 
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
E.ON česká republika, s. r. o., F. A Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1, zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A Gerstnera č.p. 2151/6, 
České Budějovice 7,370 01 české Budějovice 1 
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28 
české Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 6 
česká telekornunikačni infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zastoupení pro: 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 ústí nad Labem 1 
Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 

„ ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníka sousedního pozemku nebo stavby 
na něm, může-li být jeho právo vlastnické právo prováděno stavbou přímo dotčeno 
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- Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 
Brno 2, zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno 
město, 602 00 Brno 2 

• ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 
- Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3 

• ve smyslu § 109 písm. g) stavebního zákona osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 
předpis, pokud mohou být stavebním povoiením dotčeny veřejný zájmy chráněné 
podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním 
rozhodnutí 
- není taková osoba 

Speciální stavební úřad dne 8.6.2018 oznámil pnpisem c.J. BBOH/03582/18/SÚ zahájení 
stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní 
jeElfláAí spejené- s ehledénlrn na mí-stě na- 3.7 .-2018, o jehož výsleelku byl sepsán protokol, 

Do protokolu z ústního jednání bylo zapsáno: 

Účastník řízení -požaduje, aby došlo ke zpevnění svahu u účelové komunikace 
Za Kovárnou, z~ nedošlo k sesuvu svahu směrem od komunikace (viz podmínka 
Č. 23). 

Vlastník pozemku parc. č. 974/59, k.ú. Bohunice, Brno, 
přizvána k vytyčení pozemků stavby (viz podmínka č. 24). 

požaduje být 

Předložené podklady: 

- plná moc pro M development s.r.o. od ZMSivi - STAVBY s.r.o. ze dne ·14.6.2017 

- plánovací smlouva č. 6314172698 ze dne 14.7.2014 mezi Statutární městem Brnem 
a M deveiopment, s.r.o. 

- Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314172698 ze dne 30.9.2016 mezi Statutární 
městem Brnem a M development, s.r.o. 

- geotechnické posouzení ze dne 19.3.2018 od autorizovaného inženýra pro geotechniku 
Ing. Martina Kašpara (ČKAIT 1005289) 

- smlouva o právu provést stavby na cizím pozemku mezi ZMSM - STAVBY, s.r.o. 
a M development, s.r.o. ze dne 12.2.2018 

- Souhlas s provedením stavby a vstupem na pozemek od paní 
3.5.2018 

- vyjádření Majetkového odboru MMB č.]. MMB/0469922/2017 ze dne 29.11.2017 
- stanovisko Rady Městské části Brno-Bohunice č.j. BBOH/07182/17/MO ze dne 3.1.2018 
- stanovisko Rady Městské části Brno-Bohunice č.], BBOH/02330/18/MO ze dne 19.4.2018 
- vyjádření Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0469922/2017 ze dne 4.12.2017 

ze dne 
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- stanovisko Odboru životního prostředí MMB č.j. MMB/0469922/2017 /Jl'vl ze dne 11.12.2017 
- rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB 

č.j. MMB/0511549/2017 ze dne 21.12.2017 
- vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB 

č.j. MMB/0484655/2017 ze dne 28.11.2017 
- stanovisko Odboru investičního MMB č.j. MMB/0469922/2017 ze dne 9.1.2018 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

č.j. KHSJM 64744/2017/M/HOK ze dne 2.1.2018 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM- 

73-1-2912/1-OPST-:2017 ze dne 5.12.2017 · ·· 
- vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna, Brno-Bohunice 

č.j. BBOH/07187/17/TS ze dne 4.12,2017 
- vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomorávského kraje, Spééializované pracoviště 

dopravního inženýrství Brno - Město a Brno - venkov č.j. KRPB-261521-1/ČJ-2017- 
06000I-SBL ze dne 30.11.2017 

- vyjádření Brněnských komunikací a.s. pod zn. 3100-MO-M384/17 ze dne 27.11.2017 
- vyjádření Brněnských komunikací a.s. pod zn. 3100-Mach-0183/18 ze dne 23.1.2018 
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pod zn. 722/034612/2017/BSk 

ze dne 28.12.2017 
- vyjádření GridServices, s.r.o. pod zn. 5001624018 ze dne 8.12.2017 
- vyjádření GridServices, s.r.o. pod zn. 5001698018 ze dne 24.4.2018: 
- vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost pod zn. 5800-Min-251/17 

ze dne 30.11.2017 
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. pod zn. 86941-16257001 ze dne 7.6.2018 
- vyjádření českých radiokomunikací a.s. pod zn. UPTS/OS/195398/2018 ze dne 31.5.2018 
- vyjádření Dial Telecom, a.s. pod zn. BM593967 ze dne 6.6.2018 
- vyjádření itself s.r.o. č.j. 17/005069 ze dne 11.12.2017 
- vyjádření české telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 771346/17 ze dne 16.11.2017 
- vyjádření Dopravního podniku města Brna, a.s. pod zn. 6854/2018/5040 ze dne 18.6.2018 

Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Svatopluk 
Holotík (ČKAIT 1006476). 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v§ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy 
Magistrátu města Brna podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal Jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě 
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povoleni 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
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Ing. Petra Nováková 
vedoucí stavebního úřadu 

,,otisk úředního razítka" 

Poplatek: 
Správní popiatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen. 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. M developrnent, s.r.o., IDDS: cd7jjfy 

sídlo: Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
2. ZMSM - STAVBY, s.r.o., IDDS: auvvj93 

sídlo: Navrátilova č.p. 1421/11, 11 O 00 Praha 1-Nové Město 
3. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 
602 00 Brno 2 

4. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá 577/3, 
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 
zastoupení pro: Statutární město Brno, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, 
Brno-město, 602 00 Brno 2 

5. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3 

6. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 
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sídlo: Renneská třída č.p. 787/1 a, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39 
7. Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb 

sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
8. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

sídlo: Skokanská č. p. 2117 /1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 
9. itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a 

sídlo: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28 
1 O. česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č. p. 2681 /6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
11. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf 

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1 
zastoupení pro: E.ON česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české 
Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1 

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české 
Budějovice 7, 370 01 české Budějovice 1 

12. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 

13. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha S-Karlín, 186 00 Praha 86 

14. Dopravní podnik města Brna.a.s., IDDS: bj6cd4x 
sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

dotčené správní úřady 
26. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2 
27. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno-město 
28. Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 67, 601 67 Brno-město 
29. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv 

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14 
30. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, černá Pole, 602 00 Brno 2 
31. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního 

inženýrství Brno-město a Brno-venkov, IDDS: jydai6g 
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2 

32. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 

kopie 
33. Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2 
34. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
35. spis 
36. referent 
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Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
Stavební úřad 

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

S-BBOH/08076/17 /SU 
BBOH/06565/18/SÚ 
Ing. Alena Popelková 
547 423 838 
odborstavebni@bohunice.brno.cz 

Tv!v 10,,_; ,oc:r,u!i nabylo právní moci 
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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 
Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, 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 platném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 
dne 27.12.2017 podal 
M development, s.r.o., IČO 25226746, Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

Vydává podle § 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: 

Bytový dům s 15 bytovými jednotkami a mateřskou školou 
Brno, Bohunice, Vyhlídalova 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 974/5, 974/60, k.ú. Bohunice, Brno. 

Stavba obsahuje: 
SO 02 Bytový dům - 15 B.J. a MŠ 
SO 09 Venkovní a sadové úpravy 

SO 02 Bytový dům -15 B.J. a MŠ 
Jedná se o novostavbu bytového domu s 15 bytovými jednotkami a mateřskou školou 
pro 1 O dětí při jihozápadní části ulice Vyhlídalova. 
Stavba bude o tvaru kvádru s půdorysnými rozměry 41,7 x 7,9 m o maximální výšce +12,90 m 
(±0,000 = 224, 080 m n. m.) s výstupky vchodů v 1.NP o rozměru 2,3 x 4,8 m a výšce+ 4,350 m 
(±0,000 = 224, 080 m n. m.). 
Objekt bude mít 4 nadzemní podlaží, dva vstupy ze severu (od ulice Vyhlídalova) a jeden vstup 
pro mateřskou školu do zahrady z jižní strany (ze zimní zahrady). Dům bude rozdělen do dvou 
částí (podle vchodů) - část A a část B. V části A bude mateřská škola a byty, v části B budou 
pouze byty. Bytových jednotek bude celkem 15 - 1 x 2+kk, 1 Ox 3+kk, 4x 4+kk. Mateřská škola 
se skládá ze třídy, vstupní chodby, šatny, WC, výdeje jídla, umýváren a zimní zahrady. 
U mateřské školy bude zahrada, která bude vybavena herními prvky. 
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Stavba bude založena pomocí 42 kusů vrtaných železobetonových pilot o 0 630 mm 
a proměnné délky 8 - 12 m, na které budou uloženy základové pasy o ti. 500 - 800 mm a výšce 
700 mm. · 
Konstrukční systém bude podélný stěnový zděný z keramických tvárnic ti. 380 mm. 
Svislé obvodové konstrukce v 1.NP budou z betonových tvárnic ztraceného bednění ti. 300 mm 
s výzttJží a zálivkou z betonu. Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic ti. 300 mm. 
Nenosné svislé konstrukce budou z keramických tvarovek ti. 80 a 115 mm, akustické oddělení 
bytů od sebe bude pomocí akustického zdiva ti. 250 mm. 
Stropy budou tvořit monolitické železobetonové panely o ti. 160 mm. Střecha objektu bude 
pultová se sklonem 4°, tvořená dřevěným krovem a krytinou z hydroizolačních pásů měkčeného 
PVC. Na jižní fasádě objektu budou k jednotlivým bytům umístěny balkóny o hloubce 1,0 m. 
Schodiště budou řešena jako prefabrikované železobetonové. Každá část bude mít 
dvouramenné schodiště o 16 stupních o šlřce ramene 1100 mm. Schodiště k mateřské škole 
bude mít tři stupně a bude o šířce ramene 1200 mm. 
Výplně otvorů budou plastové se zasklením dvojsklem. 
Součástí stavby budou rozvody technických sítí - elektrická energie, vodovod, splašková 
a dešťová kanalizace. Objekt bude vytápěn pomocí elektrické energie. Na fasádě objektu budou 
umístěny radiální ventilátory pro rekuperaci tepla. 

SO 09 Venkovní a sadové úpravy 
Sadové úpravy jsou navrženy kolem bytového domu, parkoviště a zpevněných ploch. Podél 
stávající komunikace Vyhlídalova bude vysazena krátká alej s 5 ks okrasné slivoně 
(severozápadní roh), severovýchodní svah bude hustě osázen půdopokryvnými keři 
a 2 ks borovice lesní. U východní fasády budovy bude vysazen solitérní listnatý strom - jírovec 
červený, u zahrady mateřské školky bude vysazena krátká alej o 4 ks javoru babyky. Dále 
budou vysázeny keře a trávníky. 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace v rámci tohoto řízení; 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) po dokončení základových konstrukcí 
b) po dokončení hrubé stavby 
c) po provedení stavby - připravenost k závěrečné kontrolní prohlídce 
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Stavba bude prováděna zhotovitelsky. 
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 

hygienické stanice 
06723/2017 /BM/HOK 

ze dne 11.4.2018: 
- Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z max. provozního 

výkonu nuceného větrání systému s rekuperací radiálními ventilátory LUNOS předmětné 
stavby, prokazující u nejexponovanějších chráněných venkovních prostorů sousedních 
domů a chráněného venkovního prostoru (zahrada MŠ) nepřekročení imisních 
hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,NV č. 272/2011 Sb."), pro chráněné venkovní prostory staveb, pro denní i noční dobu. 
Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení. 

- Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z max. provozního 
výkonu nuceného větrání systému s rekuperací radiálními ventilátory LUNOS, 
prokazující uvnitř chráněných prostor předmětné stavby nepřekročení imisních 
hygienických hmitů hluku upravených NV č. 272i2011 Sb., pro chráněné vnitřní prostory 
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staveb, pro denní a noční dobu. Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK 
k posouzení. 

- Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z provozu automobilové 
dopravy v ul. Vyhlídalova a z dálnice 01 a železniční dopravy po trati č. 240 (Brno - 
Jihlava) a č. 244 (Brno - Hrušovany), prokazující v nejzatíženějších chráněných vnitřních 
prostorech stavby nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., pro chráněné vnitřní prostory staveb, pro denní a noční dobu. Výsledky 
měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení. 

- Před uvedením stavby do užívání přeloží stavebník doklad o tom, že v předmětné 
stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

- Před uvedením stavby do 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 č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů. Místem odběru bude voda ve dřezu ve výdejně stravy. Odběr 
vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení 
o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a držitele autorizace (s označením 
přesného místa odběru). 

- Na zahradu školy nelze osazovat jedovaté rostliny, zejména navržený Taxus baccata. 
Musí být zohledněna ochrana zdraví dětí, jak je stanoveno v § 3 odst. 4 
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na porosty a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl. č. 410/2005 
Sb."). 

- Dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve výukových 
a pobytových místnostech pod požadovaný limit. Vzdálenost sázené dřeviny 
od obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška, 
jak je stanoveno v § 3 odst. 4 vyhl. č. 410/2005 Sb. 

- Regulace denní osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění musí být řešena 
s normovými požadavky - § 16 odst. 1 vyhl. č. 410/2005 Sb. ve spojení s ČSN 730580. 

- Umývadla dětí budou napojena na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí 
dle § 4 odst. 2 vyhl. č. 281/2014, o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
dětské skupiny do 12 dětí. 

- Pokud budou v dětské skupině děti mladší jak 3 roky, pak musí být hygienické zařízení 
doplněno odpovídajícím počtem nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným 
odpadkovým košem dle§ 4 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 281/2014 Sb. 

- Umývadlo na sociálním zařízení, které používají osoby manipulující se stravou musí být 
vybavené vodovodní baterii zajišťující hygienické mytí rukou za účelem dodržení 
vysokého stupně čistoty (tj. bezručního uzavíraní) - čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou li 
kap. VIII odst. 1 nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. 

- Okno ve výdejně stravy musí být opatřeno sítí pro hmyzu - čl. 4 odst. 2 ve spojení 
s přílohou li kap. li odst. 1 písm. d) nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. 

- Okna určená k větrání budou ovladatelná z podlahy dle § 17 odst. 2 vyhl. č. 410/2005 
Sb. 

- Před kolaudací doložit účinné odvětrání pobytových prostor MŠ (20-30- m3/hod. na dítě) 
dle § 18 odst. 1 v součinnosti přílohou č. 3 (tabulka č. 1) vyhl. č. 410/2005 Sb. 

- Při kolaudaci bude přeložen provozní řád, kde provozovatel upraví podmínky provozu 
hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických 
limitů. 

- Ke kolaudaci investor přeloží doklad o tom, že veškeré herní prvky jsou certifikované 
dle ČSN EN 1176 pro využití na veřejných dětských hřištích. 

- Ke kolaudaci stavby investor předloží doklad o tom, že dopadové plochy jsou v souladu 
s ČSN EN 1177. 
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7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí MMB 
č.j. MMB/0277605/2018/Blak ze dne 2.7.2018: 
- Průběžná evidence odpadů bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby stavebnímu úřadu včetně doložení způsobu nakládání s odpadem 
(recyklace, spalování, skládkování). 

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru životního prostředí MMB 
č.j. MMB/0250603/2018/JN ze dne 9.7.2018: 
z hlediska ochrany ovzduší 
Za činnost, při které může docházet ke znečištění ovzduší, lze považovat možnou 
zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi. Prachové částice představující 
na většině území měst Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv 
na lidské zdraví anebo životní prostředí. Referát ochran ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, 
aby s ohledem na charakter prováděných prací byla důsledně dodržována technická 
a organizační opatření k eliminaci prašnosti a to zejména: 
- kropení vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí, 
- pravidelná kontrola a čistění dotčených příjezdových komunikací a chodníků, 
- kontrola a čištění vozidel a stavebních strojů před výjezdem na pozemní komunikaci, 
- skladování sypkých stavebních materiálů na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo 

k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru, 
- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
z hlediska ochrany přírody a krajiny 
O.ŽP MMB požaduje při realizaci stavby dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy- ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 technologie 
vegetačních úprav v krajině - rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 trávníky a jejich 
zakládání. 
Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu 
závěrečné prohlídky stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 
Následná údržba nově budované zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo 
k její devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství 
MMB č.j. MMB/0301377/2018 ze dne 23.7.2018: 
vodoprávni úfad 
- Realizací stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. 
- Stavba bude provedena dle požadavků odborného posudku Výzkumného ústavu 

meliorací o ochrany půdy, v.v.i. 
1 O. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části 

města Brna, Brno-Bohunice č.]. BBOH/03690/18/TS ze dne 2.7.2018; 
- V případě potřeby zvláštního užívání veřejného prostranství je nutné povolení. 
- V případě potřeby zásahu do účelové komunikace ul. Za Kovárnou je nutný souhlas 

správce komunikace, tj. Městské části Brno-Bohunice. 
- Stavební mechanismy musí být před výjezdem ze staveniště očištěny. Případně 

znečištění komunikací a ostatních ploch veřejného prostranství v důsledku provádění 
stavebních prací musí být neprodleně uklizeno. 

- Veškeré plochy dotčené stavbou budou obnoveny dle podmínek jejich vlastníka 
nebo správce. 

- S odpady vzniklými v průběhu stavebních prací je nutno nakládat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Odboru investičního MMB č.]. MMB/0469922/2017 
ze dne 9.1.2018: 
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 8/2009. 
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Výkopové práce na verejnem prostranství nesmí být realizovány v zimním období, 
tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. 

- Komunikace Vyhlídalova v úseku od ul. Čeňka Růžičky po ul. Podsedky je v ochranné 
lhůtě do 21.2.2022. Realizací stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních 
ploch. 

- Stavebník podá na 01 MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství 
pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky č. 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením 
užíváním veřejného prostranství. 

- Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení 
stavby. 

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní pod zn. M40715-16260246 
ze dne 22.6.2018: 
- V ochranném pásmu (dále jen „OP") distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 

souhlasu dodrženy podmínky dle§ 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení 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 podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytující se v zájmovém území 
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, je investor zemních prací povinen 
provést v nezbytného rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů 
zaměstnanců společnosti E.ON česká republika, s.ro. (dále jen „ECZR") 
pro jednoznačné stanovení polohy. 
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení 
stanoveno jinak. 
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolenou osobou. 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 křížení výše zmíněné akce a rozvodným 
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám. 
Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 
O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení 
této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora 
stavby. 
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 
61 936-1. 

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní 
opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platného ČSN EN 50 110- 
1. 
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, 
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat je 
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méně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 
do 1 O dne předchozího měsíce. 

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní 
uzemňovací soustavy. 

1-3. Budou dodrženy p·o·dmfrrky vyjádření 6ridS-eTTti-ce·s, s.r.o. pod zn. 5601-6-50621 
ze dne 31.1.2018: 
- Při provádění prací v tomto prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 

protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 
Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně 
seznámeni. 

- Při realizaci stavby je nutno dodrže-vat veškerá pravidla stanovená pro práce 
v ochranném pásmu plynárenských zařízení. 

- Požadujeme zachovat sávající krytí plynárenského zařízení (PZ). 
- Dojde-li k dočasnému snížení krytí PZ, požadujeme chránit plynovody 

před mechanickým poškození při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o 
tloušťce min. 3 cm. 

- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo 
nad potrubím. 

- Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti 
od plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm 
od obrysu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky, ... ) 
musí být umístěny v minimální 1 m od okraje plynovodu. 

- Kanalizace bude uložena pod PZ. 
- Nejmenší dovolená vzdálenost základů stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění 

budou vedena na opačnou stranu od plynovodu. 
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ 

vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. 
- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet 

stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m 
v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku 
těchto plynárenských zařízení 

- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí 
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. 

- V ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou zemní práce prováděny výhradně 
ručním způsobem. 

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činností prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přlpojek 
(tzn. i bezvýkopové technoiogie a terénní práce) a činnosti mimo ochranné pásmo, 
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určené určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 
příslušná provozní oblast. 

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

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

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně 
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bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 

stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
- V případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením 

stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 
atd.). 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
zasypány. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 
04. 

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzivěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není 
li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení. 

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
pod zn. 722/018420/2018/Dmi ze dne 4.9.2018: 
- Ke kolaudaci předloží stavebník potvrzení odborné firmy o správném napojení oddílné 

vnitřní kanalizace. 
15. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném 

znění. 
16. Stavebník zajistí vytyčení všech známých sítí technické infrastruktury v území dotčeném 

stavbou dle podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků či správců těchto sítí. 
17. Při stavbě nedojde ke znečistění veřejných prostranství. V případně znečištění veřejného 

prostranství je stavebník (investor) povinen neprodleně toto znečistění na vlastní náklady 
odstranit. 

18. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou neprodleně po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu včetně kvalitního obnovení zpevněných ploch či zatravnění. 

19. Kolaudační souhlas může být vydán až po vydání kolaudačního souhlasu na podmiňující 
stavbu komunikací, která byla povolena zdejším stavebním úřadem stavebním povolením 
č.j. BBOH/04298/18/SÚ, spis. zn. S-BBOH/08075/17/SU ze dne 3.8.2018 (nabylo právní 
moci dne 1.9.2018). 

20. Stavebník je povinen po dokončení stavby požádat zdejší stavební úřad o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

21. Při závěrečné kontrolní prohlídce se zejména předloží: 
2x dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud v rámci stavby došlo k drobné 
změně oproti původně povolené stavbě, 
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- zápis o předání a převzetí stavby, 
- dokiady o vytyčení stavby, 

hutnící zkoušky, 
- geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem, 
- geodetické zaměření všech částí stavby včetně dokladu o jejich předání na Odbor 

městské informatiky MMB, 
- doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypáním, 

protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků, 
předávací protokoly správců dotčených inženýrský sítí a komunikací, 

- zprávy o revizích všech vnitřních inženýrských sítí, 
- doklady o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích stavby (tlakové zkoušky, 

protokoly o těsnosti potrubí, topná zkouška, rozbory vody, protokol o zarequlováni 
vzduchotechniky .... ), 

- doklad o funkčnosti ventilátorů pro rekuperaci tepla, 
- doklad o likvidaci odpadu 
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výrobků ve smyslu § 

156 stavebního zákona, případně prohlášení zhotovitele stavby o použitých materiálech, 
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
M developme ... • ·s „ o Nvřanská ;,. "' 1 '>9"'-13c::. s· olevec "'-'>3 nn P1,7e"',·, 2~ CIV I r u , ,I, .71'1JI· -P\.QV,tJ,1'-..J/ U1 VI V1..JL. UV - - . , 

Odůvodnění: 

Dne 27.12;2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Na vedené řízeni se vztahuje čl. li přechodných ustanovení zákona č. 225/2017 Sb., kterým se 
mění stavební zákon, bod 10, dle kterého se správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů, 
tj. platných do 31.12.2017. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 16.2.2016 pod č.], BBOH/00328/16/SÚ, 
spis. zn. S-BBOH/01890/14/SU (nabylo právní moci dne 16.3.2016). 
Na retenční nádrž a prodloužení vodovodu bylo vydáno speciálním vodoprávním úřadem 
stavební povolení Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města 
Brna dne 21.12.2017 pod č.j, MMB/0511549/2017, spis. zn. OVLI IZ/MM0/0341698/2017. 

Na stavbu komunikací a zpevněných ploch bylo vydáno zdejším speciálním stavebním úřadem 
stavební povolení dne 3.8.2018 pod č.j. BBOH/04298/18/SÚ, spis. zn. S-BBOH/08075/17/SU 
(nabylo právní moci dne 1.9.2018). 

Na základě podané žádosti o přerušení řízení stavební úřad 26.1.2018 usnesením 
č.j. BBOH/01041/18/SÚ stavební řízení přerušil. 

Jelikož odpadl důvod přerušení řízení, stavebník dne 5.9.2018 podal žádost o pokračování 
stavebního řízení. 

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního 
zákona. tak že za účastníky tohoto řízení považuje: 
• ve smyslu§ 109 písm. a) stavebního zákona stavebníka 

M development, s.r.o., Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
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• ve smyslu § 109 písm. b) stavebního zákona vlastníka stavby, na níž má být provedena 
změna či udržovací práce, není-li stavebníkem 

není taková osoba 
• ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno 

ZMSM - STAVBY, s.r.o., Navrátilova č.p. 1421/11, 11 O 00 Praha 1-Nové Město 
• ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníka stavby na pozemku, na kterém má 

být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemen, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena 
- E.ON česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 370 01 

české Budějovice 1, zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 
české Budějovice 7,370 01 české Budějovice 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zastoupení pro: 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 ústí nad Labem 1 

• ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníka sousedního pozemku nebo stavby 
na něm, může-li být jeho právo vlastnické právo prováděno stavbou přímo dotčeno 

Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 
Brno 2, zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. p. 196/1, Brno 
město, 602 00 Brno 2 

ZMSM - STAVBY, s.r.o., Navrátilova č.p. 1421/11, 11 O 00 Praha 1-Nové Město 
E.ON česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 370 01 
české Budějovice 1, zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 
české Budějovice 7,370 01 České Budějovice 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zastoupení pro: 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 ústí nad Labem 1 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova č.p. 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno 2 

• ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zastoupení pro: 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 ústí nad Labem 1 

• ve smyslu § 109 písm. g) stavebního zákona osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 
předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejný zájmy chráněné 
podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním 
rozhodnutí 

není taková osoba 

Stavební úřad oznámil přípisem č.j. BBOH/05946/18/SÚ dne 15.10.2018 zahájení stavebního 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 
odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, 
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a stanovil, že ve lhůtě do 1 O dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a dotčené orqány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné 
námitky ani připomínky. Po uplynutí výše uvedené lhůty v souladu s § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena lhůta 7 dní 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 

Předložené podklady: 
- plná moc od ZMSM - STAVBY s.r.o. na M development s.r.o. ze dne 14.6.2017 
- Průkaz energetické náročnosti budovy z června 2017 
- Akustické studie z července a září 2017 
- smlouva o právu provést stavby na cizím pozemku mezi ZMSM - STAVBY, s.r.o. 

a M development, s.r.o. ze dne 12.2.2018 
- smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12081799 

ze dne 31.1.2014 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

č.]. KHSJM 06723/2017 /BM/HOK ze dne 11.4.2018 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného soboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM- 

73-1-227/1-OPST-2018 ze dne 1.3.2018 
- závazné stanovisko Odboru životního prostředí MMB č.j, MMB/0277605/2018/Blak 

ze dne 2.7.2018 
- stanovisko Odboružlvotnino.prostředl MMB č.]. MMB/0250603/2018/JN ze dne 9 .. 7.2018 
- vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a .zernědělství MMB 

č.j. MM8/0277092/~01&ze dne 3.7.2018 , 
- vyjádřeni Odboru vodního 'a · lesního hospodářství a zemědělství MMB 

č.]. MM,B/0301377/2orn ze dne·~·3.7.2018'··· " 
- stanovtsko Odboru investičního MMB č.j. MMBL0469922/20-17 ze dne 9.1.2018 :' 
- vyjádření Odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna, · Brno-Bohunice 

č.]. BBOM/03690/18/TS ze dne 2.7.201_8·_ 
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod ?'.íl'., P~t-121-35/2018/5203/Ka z~ dne 1k~_,,~ťY18 
-. stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pod zn. 722/018-42:t~)/2018/Dmi 

ze dne 4.9.2018 · · 
- vyjádření E.ON Servisní pod zn. M40715-16260246 ze dne 22.6.2018 
- vyjádřeni GridServices, s.r.o. pod zn. 5001650621 ze dne 31.1.2018 
- vyjádření Technických sítí Brno, a.s. pod zn. 5800/Min/14/18 ze dne 25.1.2018 

Projektovou dokumentaci stavby zpracovali - autorizovaný architekt Ing. arch. Josef Špaček 
(ČKA 01 622), autorizovaná inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Jan Mattuš {ČKAIT 
1000784) a autorizovaný Inženýr pro pozemní stavby Ing. Boris Lenert {ČKAIT ·t003748). 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v§ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění 
stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
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Upozornění: 

Venkovní inženýrské sítě, které jsou součástí stavby, byly již povoleny v územním řízením 
a nevyžadují stavební povolení, ale vyžadují povolení užívání stavby dle § 122 stavebního 
zákona. Proto je potřeba požádat o vydání kolaudačního souhlasu na tyto části stavby 
sarnostaně. 

. . 
·'. 

. 1' •• 

Poučení účastníků: , . ..• 

Proti tomuto rozhodnutí se· lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního 
a stavebního řízénl Magistrátu města Brna pódánim u zdejšího správního orqánu. _ · 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal· jeden stejnopis. N~pod.~!íli účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotov, je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhot~vení ~věřené proj_ekt~~é ~oku~enta~e a štítek obsahujJcí iden~if!kač_ní_údaje·:o povolen~ 
stavbe. Dalši vyhotoveni overene projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě 
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 

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

,,otisk úředního razítka" 
Ing. Petra Nováková 
vedoucí stavebního úřadu 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. M development, s.r.o., IOOS: cd7jjfy 

sídio: Nýřanská č.p. 1293/36, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 
2. ZMSM - ST,aVBY, s.r.o., !ODS: auvvj93 

sídlo: Navrátilova č.o. 1421/11 110 00 Praha 1-Nové Město 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IOOS: a7kbrrn 

sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 
602 00 Brno 2 

12. 
13. 
14. 
15. GasNet, s.r.o., 100 : r xz 

sídio: Klíšská č.p. 940/96, Kiíše, 400 01 ústí nad Labem i 
16. E.ON česká republika, s. r. o., IOOS: 3534cwz 

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7,370 01 české Budějovice 1 
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, české Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice 1 

17. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IOOS: c7rc8yf 
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3 

dotčené správní úřady 
18. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IOOS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno-město 
19. Magistrát města Brna, Odbor VLHZ, IDDS: a7kbrrn 

sídlo: Kounicova č.p. 67, 601 67 Brno-město 
20. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IOOS: jaaai36 

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
21. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv 

sídlo: Štefánikova č.p. 103/32, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2 
22. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá 577/3, 

Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 

kopie 
23. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
24. spis 
25. referent 


