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Městsĺ<á část tsľĺąo - tsohuĺlíce
ođboľ stavební
Dlouhá g

625 oo Brno

V Pľaze đne ĺr. bŕeznazoza

Žáđost o posĺcynluű irefofl3nace nlođIe zákona o svobođĺréxr přístugxl
[< iĺrfoľľľracíĺn

(đálejen , đmto na záHađě zźlkonač'. ĺo6/tggg Sb., o svobođném
infoľmactm, ve znění pozđějších předpisů (đále jen ,Záka\ť'), žádá ođbor stavební
městské části Bľno - Bohunice (đá1e jen,,Foviĺmý subjekt") o posĘrtĺlutí násleđujících
infoľmací souvisejících s ođpojováním staveb ođ systému centľálního zásobováníteplern
na území městské části Brno - Bohunice, popřípađě s rozhođováním posuzujícím đůvođy
nepřipojení noých staveb k tomuto systému:

I. V koEin<a přípađ.ecřr đoštro ĺ< vyđáĺlí pľavoffinoffilého stavebľĺfiao
povoĺeĺní nebo sou}rlasąr s pľoveđeĺlÍľn o&ntrášenóĺĺo stavebľlfrlo záľĺaěľu,
v ľámci kteých se posuzovalo anebo ľozhođovalo o ođpojení ođ soustavy
centráiního zásobovániteplem a/nebo umístění jiného zđroje tepla, a to za ľoĘ
zoĺ7, zoĺB a zaLg {s uveđ.ením těchto íníoľmací zakaźđý ľok samostatně).

il' V ĺĺoĺiĺ<a nlřípađ.ech đošLo Eĺ xlľavomocméĺĺtĺl zaľnítnĺĺđ návľhąr ľĺa
vyđáĺlí stavebnfiĺo povoĺemí,v rámcikteých se posuzovalo anebo
rozhođovalo o odpojení ođ soustavy centľálního zásobování teplem a l neb o

umístění jiného zdľoje tepla, a to za roĘ zat7, zot8 a 2o1g (s uveđenírn těchto
infoľmací za kažđý rok samostatně)'

Ž,ađatel đá1e na zátrŤ'ađěZákonažáđáPovl:nľ,ý subje}t o posĘĺtnutí násleđujících
dokumentťt:

I' kopíe đesetí {ĺo) pos(e,đníanĺ {z łrĺeđísĺ<a đ'atajejĺeh vyđáĺlí)
pľavoĺĺaocný'ch sta-vehmích nlovoleĺaí nebo soiuhĺaslh s nlľoveđemíiat
ohĺášeného staĺzehĺ:LíÍĺo záĺĺĺěľu', v ľámci kteých se posuzova1o anebo
tozhod"o,łalo o ođpojení oc1sousta-4y centĺálního zásobování teplem a/nebo
umístění jiného zđľoje tepia, přičemž ž;áđń z iěchto ĺozhođnuií/souhlasů by
nemělo bfi staľší neź 3 toky ' V případě, že proti rczhođn:utí ve -zěcj' samé by1o

. podáno cđ-rolání, pĺosíme iakt'éž o zas1ání rczhodnutí ođvolacfüo spľárrního
nrgĄ nzl ' n



il ĺcopie đeseti {ĺo} nlosxeđĺaích (z hĺeđÍska đatajejÍah vyđámí)
pľavoĺ'ĺaocných zaĺĺnífuaĺĺtí ľĺávĺ'łru na vyđáĺní stavebmífu.o povoĺeĺaí, v
ľámci kteých Se posuzovaI'o anebo ľozhodovalo o ođpojeńí ođ soustavy
centľáiního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zđľoje tepla, přičemž
žädné z těchto ľozhođnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 ľoĘ. V případě,
že pľoti ľozhođnutí ve věci samé bylo pođáno ođvolání, pľosíme taktéž o zas1ání
ľozhođ'nutí ođvolacího spľávnfiro oľgánu.

Doplňující infoľmacę

Pľo vyloučení jahý'chkoli pochybností kýše uveđen1im đotazům Žađatel dod'ävá,źe:

đotaz otrleđně nahľazení jinýnr zđľojem tepla směruje na sítuace, kđyby stavební
írřađ ľozhođI např' o đodatečném povolení stavby nebo o změně đokončené stavby,
přičemž povolená změna stavb]r bv spočívďa v přechođu íiž existující stavby z
cenkálního zásobování teplem na ajteľnativní zđľoj v}rtápění (např" na tepebné
čeľpađIo či bivďentní zđtoj _ tepeIné čeľpadlo s e1e}tľokot1i)" Vtomto kontextu
Ż,ađatelodkaĄe rLa s 77 odst. 5 zákonač.' 458/zooo Sb., eneľgeticĘ zákon, ve
znění pozđějších přeđpisů, pođle iłteľého plati,že ,Změną zptĺsobu dodáuky nebo
změna' způsobu uytápěnímůže býtprouedena pouze na' základě stauebního řízení
se souh!.ąsem orgő.ntł ochrany žiuotního prostŤędí a u souĺądu s ú'zemní
ener g eticko u ko ncep cí "" ;

ve vztahu k novým stavbám Žađatelezajimá, zđa stavební úřađvydaltaková
stavební povolení pľo nové stavby, kteľé se sice nacházejí v lizemí, kđe stavbu lze
připojit k soustavě CZT, ale je1íž stavební đokumentace již đopřeđu předpoHáđá
jiný ďteľnatilrní zđroj vytápění (a nepočítá teđy s přĺpojením kaZT). TĘicĘby se
mohlo jeđnat o novostavbu, kteľá souseđí se stavbami, které jsou připojeny k
soustavě CZ}T, aIe tato novostavba by byla již ođ začátku pľojektována (a násleđně
povolena) s tím, že se na ľozdil. ođ souseđních staveb k soustavě CZT nepřipojí a
buđe vytápěna např. pomocí tepelného čeľpađla'

Ađľesa pľo đoľučování a kontaktní úđaje

Požadované đokumenty a infoľmace pľosím zašlete vZákonem stanovené lhťrtě 15 đnli
ođe đne přijetí na násleđující ađresu pľo doľučování:

đatová schránka Žađateie IDDS

popř. na ađľes
informace

Y přípađě jakýchĺĺo1ĺ đo Łazů či upřesnění ohleđně této žáđosti jsme Vánr đá1e k đíspozicí.
také na telefonním čísle

tl

Fřeđenr đěkuji za klađné ̂,ĺJĺízeni téta ž,áđosti.



Stavební ťlřad

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

11.3.2020
BBoH/02606/2olsÚ
s-BBOH/02479t20t5U
lng. Marĺe Zitterbartová, Ph.D'
547 423 836
547 352 946
odborstavebn ĺ@boh unice. brno. cz
19.3.2020

Vážený pan

Poskytnutí informace dle zákona č. ĺ06/1999 sb., o svobodném přístupu k infoľmacím

Vážený pane magĺstře,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební Úřad jako stavební úřad přĺslušný
podle $ 13 odst' 1 pĺsm. c) zákona č,' 18312006sb', o územním plánování a stąvebním.řádu
istaveňní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dáie jen stavebńí zákon), vánsv soun$losti
s VašíŽádostí sděluje:

Zdejšĺ stavební úřad nevydal v letech 2017, 2018 a 2019 ž.ádné pravomocné stavební
povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ani pravomocné zamĺtnutí
návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kteých, Se posuzovalo anebo rozhodovalo
o odpojení od soustavy centrálního zásobováníteplem anebo umĺstěníjiného zdroje tepla'

S pozdravem
!'lřad I'néstsKé cáSti íněsta Brna

Brno-Bohunlce
sravebnĺ úřad

rloułla s, 625 c0 Bĺnc ł; }

'otisk razítka"

lng. Marĺe Zĺtterbartová, Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

obdrží:
(lčastníci
1

kopie
2. spĺs

Te|efon: 547 Ą23 B1o
Fax: 547 352 946

Bankovnĺ spojenĺ: Komerční banka Brno-město
Přĺjmový účet: 19-519 086 0257ĺ0100
Výdajový Účet: 19-519 081 0217l01oo

lČo:44992785
olc. cząąggzĺas


