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V E Ř E J NÁ  V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 87 

 

Úřad městské části města Brna, Brno – Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. d) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně 

příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v územním 

řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.10.2012 podala společnost 

CHECK & CORRECT, a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ 26912228, 

kterou zastupuje 

Ing.Arch. Alice Jančová, Pod Horkou 669, 664 34 Kuřim, IČ 47432187 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření: 

 

I. Vydává  

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice“ 

na pozemcích parc. č. 22/5, zastavěná plocha a nádvoří, 22/1, zastavěná plocha a nádvoří, 30/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, 29, ostatní plocha, 30/2, ostatní plocha, 28/1, ostatní plocha, 31/1,  zastavěná plocha a 

nádvoří, 27/2, zastavěná plocha a nádvoří, 26, zastavěná plocha a nádvoří, 27/7, zastavěná plocha a 

nádvoří, 25, zastavěná plocha a nádvoří, 27/1, zastavěná plocha a nádvoří, 24, zastavěná plocha a nádvoří, 

33/6, zahrada, 31/2, zastavěná plocha a nádvoří, 33/4, zahrada, 33/2, zahrada, 28/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, 755/3, lesní pozemek, 794/36, ostatní plocha, 8/1, ostatní plocha, 27/8, ostatní plocha, 27/10, 

ostatní plocha, vše v katastrálním území Jehnice, v městské části Brno - Jehnice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Projednaný záměr řeší rekonstrukci a dostavbu areálu bývalého pivovaru v Brně městské části Jehnice. 

Záměr zahrnuje jak přestavbu tak nové vybudování komplexu pěti budov (označených A1 až A5). Stavba 

nazvaná „Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice“  bude zahrnovat následující stavební objekty: 

. SO 201 budova A1, dříve využívaná jako sklady, bude zrekonstruována na bytový dům, 
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. SO 202 budova A2, dům s pečovatelskou službou, nově navržený objekt s nezbytným 

příslušenstvím a zázemím k bydlení, 

. SO 203 budova A3, rekonstrukce stávajících - původně pivovarnických sklepů a nástavba budovy, 

bude sloužit jako dům s pečovatelskou službou a wellness,  

. SO 204 budova A4, rekonstrukce budovy pivovaru na bytový dům,  

. SO 205 budova A5, novostavba bytového domu, 

. SO 301 Zpevněné plochy, venkovní úpravy,  

. SO 304 Sadové úpravy. 

Součástí rekonverze areálu jehnického pivovaru je vybudování a změny těchto inženýrských objektů: 

. IO 201 Smyčka NN do nově budované trafostanice,  

. IO 202 Přípojka slaboproudu,  

. IO 203 Vodovod (prodloužení veřejného vodovodu),  

. IO 203.1 Areálový rozvod užitkové vody,  

. IO 204 Přípojky vodovodu: IO 204.1 až IO 204.5 Přípojky vodovodu k budovám A1 až A5,  

. IO 205 Kanalizace splašková (areálový rozvod),  

. IO 206 Přípojka splaškové kanalizace,  

. IO 207 Dešťová kanalizace (areálový rozvod),  

. IO 208 STL plynovod (prodloužení plynovodu),  

. IO 209 STL přípojky plynu, IO 209.1 až IO 209.5 STL přípojky plynu k budovám A1 až A5,  

. IO 210 Veřejné osvětlení,  

. PS 101 Přeložka trafostanice. 

Celý areál bude dopravně napojen na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci v přilehlé obytné 

zóně v ulici Kleštínek a bude rovněž mít charakter obytné zóny. Bude vybudováno 158 parkovacích stání, 

z čehož minimálně 6 míst bude pro osoby ZTP. 

Umístění stavebních a inženýrských objektů na pozemcích: 

objekt SO 201 bytový dům - budova A1 bude umístěna na pozemcích p.č. 26 a 27/2 k.ú. Jehnice, 

objekt SO 202 dům s pečovatelskou službou – budova A2 bude umístěna na pozemcích p.č. 30/1, 30/2, 

27/2, 25, 28/1, 28/2, 31/1, vše k.ú. Jehnice, 

objekt SO 203 dům s pečovatelskou službou a wellness - budova A3 bude umístěn na pozemku p.č. 

22/1 k.ú. Jehnice, 

objekt SO 204 bytový dům – budova A4 bude umístěn na pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice,  

objekt SO 205 bytový dům – budova A5 budou umístěny na pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice. 

Inženýrské objekty budou umístěny následovně: 

IO 201 Smyčka NN do nově budované trafostanice se umisťuje na pozemcích p.č. 755/3, 27/7, 27/2, 

28/1, 26, 25, 27/1, 22/1, k.ú. Jehnice, 

IO 202 Přípojka slaboproudu se umisťuje na pozemcích p.č. 8/1, 28/2 a 22/1, k.ú. Jehnice, 

IO 203 Vodovod (prodloužení veřejného vodovodu) povede po pozemcích p.č. 8/1, 28/2, 27/1 a p.č. 

22/1, k.ú. Jehnice, 

IO 203.1 Areálový rozvod užitkové vody se umisťuje na pozemcích p.č. 22/1, 25, 27/7 a p.č. 26, k.ú. 

Jehnice, 

IO 204.1 až IO 204.5 Přípojky vodovodu k budovám A1 až A5 povedou po pozemcích p.č. 27/1, 25, 

28/2 a p.č. 22/1, k.ú. Jehnice, 

IO 205 Kanalizace splašková (areálový rozvod) včetně výtlaku bude umístěna na pozemcích p.č. 22/1, 

33/6, 33/2, 33/4, 31/2, 31/1, 28/1, 28/2, 30/1, 27/2 a p.č. 26, k.ú. Jehnice, 

IO 206 Přípojka splaškové kanalizace se umístí na pozemku p.č. 8/1, k.ú. Jehnice, 

IO 207 Dešťová kanalizace (areálový rozvod) bude umístěna na pozemcích p.č. 33/4, 33/6, 31/1, 28/1, 

30/1, 22/1, k.ú. Jehnice, 
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IO 208 STL plynovod (prodloužení plynovodu) povede po pozemcích p.č. 8/1, 28/2, 27/1, 22/1, 28/1, 

30/1, k.ú. Jehnice, 

IO 209.1 až IO 209.5 STL přípojky plynu k budovám A1 až A5 budou umístěny na pozemcích p.č. 26, 

27/2, 28/1, 28/2, 22/1, k.ú. Jehnice, 

IO 210 Veřejné osvětlení se umístí na pozemcích p.č. 794/36, 8/1, 28/2, 22/1, 27/1, 24, 30/1, 30/2, 28/1, 

27/2, 31/1, 33/6, k.ú. Jehnice, 

PS 101 Přeložka trafostanice bude umístěna na pozemku p.č. 755/3, k.ú. Jehnice. 

Určení prostorového řešení stavby: 

Budova A1: Dnešní budova skladů (původně pivovaru sloužící jako sklad ledu) bude zrekonstruována na 

bytový dům A1, kamenné obvodové zdivo do výše 1.NP zůstane zachováno. Přístavbou vznikne 

třípodlažní budova o jednom podzemním a s dvěma nadzemními podlažími zastřešená  šikmou pultovou 

střechou s celkovým počtem 10-ti bytů (3+kk a 4+kk). Výška objektu A1 je 11,220 m v nejvyšším bodě 

střechy objektu, kdy ±0,000 m = 307,85 m n. m. výškového systému Bpv. 

Budova A2: Dům s pečovatelskou službou A2 je nově navržený objekt na místě stávající asanované 

budovy. Budova bude umístěna kolmo ke svahu, který zde má převýšení cca 8 m. Budova má 3 podlaží 

podzemní a 4 nadzemní. Ve své střední části je podjezdná, pod budovou vedou 2 komunikace ve dvou 

výškových úrovních vedoucích k budově A1 a A3. Objekt A2 bude obsahovat byty typu garsonka a 2+kk, 

nezbytné zázemí pro obsluhující personál, sklady prádla a společnou jídelnu s výdejem. Na střeše objektu 

bude společná terasa. Výška objektu je 15,500 m v nejvyšším bodě střechy, přičemž  ±0,000 m = 303,3 m 

n. m. systému Bpv. 

Budova A3: Částečnou rekonstrukcí a dostavbou stávající budovy vznikne nově dům s pečovatelskou 

službou + wellnes. Původní sklepy zasahující do 1.NP a část východní stěny zůstanou zachovány. Budova 

bude 5-ti podlažní, z toho jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Střechy budou ploché. Do části 

půdorysu suterénu bude vestavěno mezipatro, kde budou umístěny technická zázemí a šatny pro wellness, 

které se bude nacházet ve sklepních prostorách. V 1.NP zázemí DSP. Budova A3 je navržena jako hlavní, 

včetně ordinace lékaře a administrativního zázemí pro všechny budovy. Od 2.NP budou umístěny 

jednotlivé garsonky. Konstrukčně se jedná o příčný stěnový systém s modulem 4,35 m. Výška objektu 

v nejvyšším bodě střechy bude 12,5 m, kdy podlaha 1.NP bude na úrovni kóty ±0,000 m = 303,15 m n.m. 

systému Bpv. 

Budova A4: Bývalá hlavní budova pivovaru, po rekonstrukci bytový dům. Čtyřpodlažní budova se 

sedlovou střechou. V bytovém domě bude celkem 5 bytů, z toho 2 byty budou dvouúrovňové s galerií, 

tzv. mezonety. K přízemním bytům bude náležet také privátní zahrádka. Výška hřebene střechy bude 

15,700 m, kdy úroveň kóty ±0,000 m = 303,1 m n.m. systému Bpv. 

Budova A5: Nově vybudovaný objekt bytového domu A5 bude třípodlažní budova o jednom podzemním 

a s dvěma nadzemními podlažími, zastřešení ploché. Celkem bude bytový dům obsahovat 12 bytů, kdy k 

bytům v 1.NP bude přináležet zahrádka, byty ve 2.NP budou s balkonem. Výška objektu v nejvyšším 

bodě střechy bude 10,080 m, kdy podlaha 1.PP bude na úrovni kóty ±0,000 m = 300,65 m n.m. systému 

Bpv. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umisťuje. a dále úpravou 

(rozšířením) účelové komunikace Kleštínek dojde k dotčení pozemků p.č. 27/8 a p.č. 27/10 k.ú. Jehnice. 

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 22/5, 22/1, 30/1, 29, 30/2, 28/1, 31/1, 27/2, 26, 27/7, 25,  

27/1, 24, 33/6, 31/2, 33/4, 33/2, 28/2, 755/3, 794/36, 8/1, 27/8, 27/10, vše v k.ú. Jehnice 

v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou autorizovaným 

architektem Ing. arch. Gustavem Křivinkou, která obsahuje výkres současného stavu území 

v měřítku katastrální mapy 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s územně plánovací dokumentací. 
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2. Zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební řízení bude řešit začlenění stavby do 

území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví 

a životního prostředí.  

3. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou dle 

příslušných právních předpisů. 

4. K dalšímu stupni – stavebnímu povolení – bude předložen průkaz energetické náročnosti budov, 

a překročí-li se roční spotřeba energie 700 GJ, také stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, 

dále stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem 

v Brně. 

5. Na pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice budou umístěny dva dřevěné ploty tak, jak jsou zakresleny ve 

výkresu situace v měřítku katastrální mapy 1:250, který je součástí spisového materiálu. 

6. K předmětné stavbě vydal MMB, OÚPR dne 7.12.2011 pod zn. OÚPR/K/11/0606/Med 

koordinované stanovisko, jež zahrnuje podmínky a vyjádření dotčených orgánu, které budou 

dodrženy: 

a) MMB, Odbor dopravy: 

Stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací ve městě Brně, 

který je veden u Odboru technických sítí Magistrátu města Brna 

Veškeré zpevněné plochy u objektu musí mít vybudováno funkční odvodnění na pozemku 

stavby a nesmí být narušeno odvodnění stávající komunikace. 

Bude respektováno stanovisko správce komunikací Brněnské komunikace a.s. ke stavbě a k 

přepravním trasám z hlediska únosnosti vozovek. 

 

b) MMB, Odbor životního prostředí 

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

znění: Do dalšího stupně PD (stavební řízení) předložte závazný návrh opatření a 

postupů technického a organizačního charakteru, které budou uplatňovány pro omezení 

prašnosti vznikající po dobu přípravy území a výstavby objektů. V objektu A4 

doporučujeme řešit vytápění rovněž společnou plynovou kotelnou. 

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění: Do projektové dokumentace pro stavební řízení bude 

zpracován přehled předpokládaných druhů a množství odpadů, které vzniknou při stavbě 

a provozu, včetně zařazení odpadů dle Katalogu odpadů {vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb., v platném znění) a uveden způsob nakládání s těmito odpady (např. odstranění, 

energetické využití, recyklace apod.). 

S odpady, vzniklými při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s podmínkami 

stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími 

právními předpisy -především vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, v platném znění, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky, v platném znění. 

Městský geolog: RNDr. Ladislava Ondráčková tel: 542 174 567, 

ondrackova.ladislava@brno.cz. V dalším stupni PD předložte IG a HG průzkum k 

nahlédnutí na OŽP MMB, Kounicova 67. 

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně: 

Rekonstrukce a dostavba areálu bude probíhat v blízkosti vodního toku Jehnického 

potoka a v blízkosti lesa, které jsou dle §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody"), 

významnými krajinnými prvky. Ty jsou chráněny před poškozováním a ničením a smí 

se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či 

oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Při realizaci záměru je nutné postupovat 

tak, aby nedošlo ke znečištění těchto významných krajinných prvků. Na lesním 

pozemku a v blízkosti vodního toku nesmí být skladován žádný stavební či odpadní 

materiál. Oprava vyústního objektu dešťové kanalizace kamenným záhozem zasáhne 

mailto:ondrackova.ladislava@brno.cz
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přímo do vodního toku, ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o opravu stávajícího 

opevnění není nutné v tomto případě vydávat závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody. 

Vzhledem k možnému výskytu netopýrů či hnízdících ptáků ve skulinách budov 

určených k demolici upozorňujeme, že během prací nesmí dojít ve smyslu § 5a zákona 

o ochraně přírody k úmyslnému poškozování, ničení hnízd a vajec nebo odstraňování 

hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících 

ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů, kteří jsou chráněni ve smyslu zákona 

o ochraně přírody. Demoliční práce proto doporučujeme realizovat pokud možno mimo 

hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca od dubna do srpna, v tomto období 

také vytváří samice netopýrů tzv. letní kolonie). Před zahájením prací (zejména v 

případě realizace prací v hnízdním období) zajistí investor kontrolu objektu, z důvodu 

možného výskytu zahnízdění ptáků nebo výskytu netopýrů (výskyt netopýrů je někdy 

možný ve stejném úkrytu i celoročně, možné úkryty - spáry panelových domů, popř. 

štěrbiny bytových domů, štěrbiny pod střešní krytinou, škvíry kolem oken, pod 

vodorovnou střechou, za obložením balkónů, větrací šachty, půdy budov apod.). 

Kontrolu doporučujeme provádět i v průběhu realizace. V případě zjištění zahnízdění 

ptáků nebo výskytu netopýrů je nutná konzultace s odborným zoologem (např. 

pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Brno, Kotlářská 51) a 

postup podle jeho pokynů tak, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.  

Projekt sadových úprav stavby zpracovaný autorizovaným zahradním architektem 

požadujeme předložit k vyjádření v dalším stupni PD. 

c) MMB, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 

V případě předpokladu výdeje více než 100 jídel/den, nebo požadavků BVK, a.s., bude 

na vnitřní kanalizaci instalován odlučovač tuků. 

- Vodoprávní úřad: stavby - prodloužení kanalizačních stok pro veřejnou potřebu, 

prodloužení vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, stavby 2 zasakovacích 

systémů mulda/rigol, rekonstrukce výpustního zařízení dešťových vod do 

Jehnického potoka, rekonstrukce stávajících zásobních nádrží (pramenné jímky) a 

(v případě realizace) také stavby odlučovače tuků, jsou vodními díly a věcně a místně 

příslušným orgánem k povolení těchto staveb je zdejší vodoprávní úřad Odboru 

VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. Vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB 

dále upozorňuje, že stavby zasakovacího systému mulda/rigol a zásobních nádrží 

(pramenné jímky) vyžadují, současně s vydáním stavebního povolení, podle ust. § 

15 vodního zákona, také vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními 

vodami, ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2., 5., a ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 

1., 5., vodního zákona. Stavba odlučovače tuků (v případě realizace), pak bude 

vyžadovat, kromě stavebního povolení, také povolení k vypouštění předčištěných 

odpadních vod do kanalizace, podle ust. § 18 zákona o vodovodech a kanalizacích, v 

platném znění. 

Žádost o stavební povolení a žádost o povolení k nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami, případně žádost o povolení k vypouštění předčištěných 

odpadních vod do kanalizace, formuláře naleznete např. na www.mze.cz, bude, ve 

smyslu § 115 odst. 2 vodního zákona, doložena, dle vyhlášky o dokladech k žádosti, 

všemi potřebnými náležitostmi. 

Projektová dokumentace (PD), vypracovaná podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen vyhláška o dokumentaci staveb), bude 

mimo jiné (viz příloha č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb) obsahovat, kromě 

zakreslení nově prodlužovaných kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a nově 

prodlužovaných vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, též vyznačení jejich 

ochranných pásem, jejichž rozsah je určen v § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a 

kanalizacích). 

http://www.mze.cz/
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PD bude dále obsahovat (ve výkresové části) podklady pro vytýčení (dle vyhlášky o 

dokumentaci staveb). 

Dále bude doloženo kladné stanovisko provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, 

určené pro veřejnou potřebu, s prodloužením vodovodních řadů pro veřejnou potřebu 

a s prodloužením kanalizačních stok pro veřejnou potřebu, z hlediska množství vod i 

technického řešení, včetně informace, že pro daný počet jídel z výdejen bez vývařovny, 

je/není třeba odlučovače tuků, a kladné stanovisko správce drobného vodního toku 

jehnický potok, se způsobem likvidace dešťových vod z areálu navrženým způsobem, z 

hlediska množství vypouštěných dešťových vod z jednotlivých ploch (včetně 

konkrétního počtu odvodňovaných parkovacích míst). V PD budou vyřešeny všechny 

připomínky účastníků a dotčených orgánů, včetně informace o splnění požadavků 

dotčených orgánů a účastníků a o jejich zapracování do PD. V případě, že stavba 

vodních děl bude prováděna kopanou jámou hlubší než 3 m, nebo vrtem hlubším než 30 

m, potrubím průměru DN800 a více, protlakem delším než 30 m, je potřeba doložit 

vyjádření Obvodního báňského úřadu v Brně (se splněním jeho podmínek). 

K žádosti o povolení stavby rekonstrukce výpustního zařízení dešťových vod do 

Jehnického potoka a rekonstrukce stávajících zásobních nádrží (pramenné jímky) 

investor doloží původní povolení užívání stavby (kolaudační rozhodnutí, příp. 

kolaudační souhlas) a původní stavební povolení, s informací, že k daným stavbám 

vlastní původní ověřenou projektovou dokumentaci a oprávnění žádat o povolení 

rekonstrukce stávajících vodních děl. V opačném případě je nutné doložit, kdy byly 

předmětné stávající objekty vystavěny a požádat o osvědčení těchto staveb. 

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami bude mimo jiné 

doložena hydrogeologickým posudkem, ve kterém bude potvrzena možnost zasakování 

povrchových vod do vod podzemních, v navrženém místě, konkrétně navrženým 

způsobem (mulda/rigol), a bude potvrzeno, že zasakováním povrchových vod z areálu 

obytného souboru nedojde k ohrožení, znečištění nebo jinému negativnímu ovlivnění 

podzemních vod ani okolních pozemků. 

Žádost o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace bude 

doložena kladným stanoviskem provozovatele kanalizační sítě pro veřejnou potřebu, k 

takovému vypouštění. 

Žádosti budou podány oprávněným právním subjektem, kterým je investor stavby, a 

podepsány jeho statutárním zástupcem. V případě zastupování investora bude doložena 

plná moc k zastupování. 

Vodoprávní úřad upozorňuje, že vzhledem k počtu parkovacích stání, které jsou 

odvodněny přirozeným zásakem do terénu (6, 20, 9, 11, 10 míst), musí být vhodnou 

strukturou podkladních vrstev zajištěno, aby v rámci užívání stavby nemohlo docházet k 

ohrožování nebo znečišťování podzemních vod látkami nebezpečnými vodám (např. 

ropné látky, lehké oleje), a aby v případě úniku těchto látek bylo možné jejich bezpečné 

zneškodnění (vytěžení a jejich likvidace oprávněnou firmou). 

Ve smyslu souhlasného stanoviska společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 

vydaného dne 8.8.2011 pod zn. 721/015798/2011/IHö/ERi, bude pro další stupeň – 

stavební povolení této společnosti předložena k odsouhlasení projektová dokumentace 

vodovodní a kanalizační přípojky ve trojím vyhotovení s výkresem retenční nádrže.  

7. Budou dodrženy následující podmínky závazného stanoviska  MMB, Odboru VLHZ ze dne 

20.12.2011: 

- Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových 

nebo podzemních vod ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků, k 

ohrožování jakosti podzemních nebo povrchových vod nedovoleným nakládáním se 

závadnými látkami, ani k poškozování břehů nebo znečišťování toku stavebním 

odpadem. 

- Na břehu či v blízkosti vodního toku nebude skladován nebezpečný odpad. 

- Z důvodu provádění případné údržby a oprav na vodním toku Jehnický potok, nebo při 

jiných činnostech souvisejících se správou toku, bude zachován a zabezpečen přístup k 

tomuto toku, a to zejména správci vodního toku. 
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8. V souladu s vydaným závazným stanoviskem KHS JmK se sídlem v Brně ze dne 28.11.2011 pod 

č.j. KHSJM 43300/2011/BM/HOK je v dalším stupni (stavební řízení) nutné dokladovat a 

zapracovat do projektové dokumentace, že během realizace navržené stavby nebudou u nejbližší 

obytné zástavby překročeny hygienické limity hluku stanovené NV č. 272/2011 Sb.. chráněné 

venkovní prostory staveb. Nutné uvést časový harmonogram jednotlivých prací a etap stavby, 

vyčlenit nejhlučnější pracovní operace -popsat pracovní postup a jejich délku a příp, navrhnout 

účinná protihluková opatření, tak aby navržený způsob provádění stavby splňoval požadavky NV 

č. 272/2011 Sb. Dále musí byt zohledněny požadavky NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany při práci. 

9. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku MMB, Odboru technických sítí ze dne 

8.11.2011 pod č.j. MMB/0364545/2011 a ze dne 12.11.2012 pod č.j. MMB/0345191/2012: 

- Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 

- Při projektování stavby bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

- Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace, a. s. 

- SO 210 - Venkovní osvětlení, které řeší osvětlení komunikace pro napojení objektů na 

dopravní infrastrukturu bude v dalším stasni projektové dokumentace navrženo v souladu s 

„Městskými standardy pro veřejné osvětlení" a bude pouze v rozsahu přístupové (veřejné) 

komunikace. 

- Dokumentace pro povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb bude předložena OTS k vydaní stanoviska před zahájením řízem. Stavebník podá na 

OTS žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 

8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 

V souladu s ust. § 2 odst. 4 a § 8 odst. 3 zákona 5. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů 

- pokud stavebník zamýšlí převést vodovodní řad pro veřejnou potřebu vybudovaný 

podle Městských standardu pro vodovodní síť a kanalizační stoku pro veřejnou 

potřebu vybudovanou podle Městských standardů pro kanalizační zařízení do 

vlastnictví SMB: SMB požaduje, aby stavebník před zahájením stavebního řízení předložil 

smlouvu o smlouvě budoucí o převodu vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a 

kanalizační stoky pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna 

(prostřednictvím OTS) a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 

pozemkům dotčeným stavbou vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a jeho ochranným 

pásmem a stavbou kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a jejím ochranným pásmem, které 

jsou ve vlastnictví jiných osob než SMB 

nebo 

- pokud stavebník zamýšlí ponechat si vodovodní řad pro veřejnou potřebu a kanalizační 

stoku pro veřejnou potřebu ve svém vlastnictví: SMB požaduje, aby stavebník před 

zahájením stavebního řízení předložil 

a) smlouvu o budoucí dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřenou mezi SMB a vlastníkem provozně 

souvisejících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu a kanalizačních stok pro veřejnou 

potřebu (prostřednictvím OTS) 

b) smlouvu o smlouvě budoucí o zajištění provozování vodovodního řadu pro veřejnou 

potřebu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu s k tomu oprávněným 

provozovatelem a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům 

dotčeným stavbou vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a jeho ochranným pásmem a 

stavbou kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a jejím ochranným pásmem ve vlastnictví 

SMB (prostřednictvím OTS). 

10. Budou respektovány požadavky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

ze dne 6.10.2011 pod zn. P6572 - Z061131914: 



č.j. 12806/12/2300/1737/Sch 

str. 8 

 

Přeložka bude řešena v souladu s ustanoveními § 47 zákona 458/2000 Sb., bude ji realizačně 

zajišťovat ECZR. Přeložka bude vyznačena v projektové dokumentaci pro stavební povolení, 

technické řešení bude stanoveno na základě „Žádosti o přeložku“ podané před vydáním 

stavebního povolení stavby (Ing. Licek, Plynárenská 3, Brno – tel. 545142181). Souhlas ke 

stavebnímu povolení je podmíněn uzavřením „Smlouvy o přeložce“. 

Technický způsob připojení, způsob měření el.energie a výše podílu na úhradě nákladů ECZR 

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu pro nová odběrná 

místa dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném 

znění bude stanoven na základě „Žádosti o připojení k distribuční soustavě ECZR“ na formuláři 

E.ON Česká republika, s.r.o. - hromadně pro všechna nová odběrná místa. Žádost podejte s 

dostatečným časovým předstihem (cca 14 měsíců). Technický způsob připojení je třeba 

zahrnout do územního řízení. Souhlas se stavebním povolením je vázán na uzavření Smlouvy 

o připojení. 

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: 

i) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do 

všech paré 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. 

ii) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s 

distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 

2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 

iii) 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 

iv) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé 

a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 

v) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN. 

podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 

Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 

příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v 

OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s 

útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude 

konzultována s útvarem Sekundární technologie. 

vi) 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 vědení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 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 10 dne 

předchozího měsíce. 
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vii) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení 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. Vytýčení kabelů 

zajistí Regionální správa Brno. Objednat vytýčení kabelového vedení je možné v 

pracovní dny u paní Trešerové na telefonu 545 141 350 nebo 724 743 822 v době od 7:30 

– 9:00 hodin. 

viii) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou 

dohodou stanoveno jinak. 

ix) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 

jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 

jinak. 

x) 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. 

xi) 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. 

xii) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 

uzemňovacího vedení. 

xiii) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v 

provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577. 

11. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena společnosti Technické sítě Brno, 

akciová společnost ke stanovení podmínek ochrany zařízení veřejného osvětlení v souladu s jejím 

vyjádřením ze dne 11.11.2011 pod zn. 5800-st-1218/11. 

12. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze 

dne 6.10.2011 pod zn. 5000532267: 

Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, 

tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachta, sloupy VO) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou 

vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m. 

K plynovému zařízení bude komunikační těleso umístěno v souladu s ČSN 736005, stávající 

niveleta bude dodržena, obrubníky budou umístěny minimálně 60 cm od osy plynovodního 

zařízení (souběh), případně dotčená plynárenská povrchová zařízení (uzávěry, odvodňovače) 

budou v průběhu výstavby trvale přístupná, skříňky zemních souprav budou umístěny do nové 

komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné. 

PD pro další stupeň řízení požadujeme předložit k vyjádření. 

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby 

tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona 

č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v 

ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 

1)  za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 

2)  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 dle § 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 síti) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 

provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum 

(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). 

http://www.rwe-/
http://www.rwe-/
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Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti 

uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení 

a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. 

Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, 

zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 

motorových nářadí, 

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození, 

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede 

příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo 

Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před 

požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 

úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která 

nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 

nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 

podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce 

doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své 

náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým 

pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 

nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 

(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 

trvání stavební činnosti, 

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 

jinak), 

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno 

jinak), 

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 

přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s. ze dne 19.12.2011 pod zn. 721/025340/2011/JHa: 

U navrhovaných inženýrských objektů (kabelových rozvodů, rozvodů plynu a užitkové vody) 

požadujeme respektovat ČSN 73 6005. 

IO 203 Vodovod a přípojky vodovodu 

http://www.rwe-ds/
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Ovládací armatury budou umístěny mimo parkovací stání.  

 

Dále respektujte následující podmínky: 

• Navrhovaný vodovodní řad bude proveden dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platných 

článků ČSN EN 545, ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873 a 

podle příslušných standardů pro vodovodní síť, nebude oplocen a bude k němu zajištěn volný 

příjezd. 

• Nový vodovodní řad bude uložen ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku splnit, 

požadujeme, aby byl řad specifikován jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu v soukromém 

pozemku, ke kterému je nutno zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí s přesnou 

specifikací podmínek. Pokud zasahuje ochranné pásmo vodovodního řadu na pozemek, který 

sousedí s pozemkem uložení vodovodního řadu, je nutné zřídit věcné břemeno i k tomuto 

pozemku. 

• Projektová dokumentace (PD) vodovodního řadu pro veřejnou potřebu (použitý materiál, 

armatury, tvarovky) bude odsouhlasena pracovníkem vodárenského provozu p. Čermákem ml. - 

tel. 543 433 117 -pracoviště Brno, Pisárky. 

• Před zahájením vodoprávního řízeni doloží investor vodohospodářskému orgánu doklad o 

vztahu k pozemku dotčeného výstavbou předmětného vodovodu. 

• Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovodní řad bude dnem uvedení do provozu 

předán do majetku města Brna a k provozování Brněnským vc-dárnám a kanalizacím, a.s. V 

případě, že vodovodní řad nebude předán do majetku města Brna a do provozování Brněnských 

vodáren a kanalizací, a.s., požadujeme, aby stavebník předložil technické řešení zohledňující 

majetkové vztahy a ke kolaudaci předložil podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně 

souvisejících vodovodů a podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících 

vodovodů. 

• K revizní šachtě splaškové kanalizační přípojky umisťované na pozemku (p.č. 8/1, k.ú. 

Jehnice), bude zřízeno věcné břemeno. 

• Projekt splaškové kanalizační přípojky vypracujte v souladu s normou ČSN 75 6760, ČSN EN 

12 056- (1-5), ČSN 75 61 01 a vnitřní kanalizace. Úroveň vzdutí v kanalizaci pro veřejnou 

potřebu uvažujte v úrovni povrchu v místě zaústění přípojky. 

• Prováděcí projekt (tj. pro stavební či jiné řízení, realizační projekt atd.) vodovodních přípojek 

a splaškové kanalizační přípojky pro stavební povolení zašlete na přípojkové oddělení (Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 277/1) ve trojím vyhotovení (1 pare si Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. ponechávají pro interní potřebu) k odsouhlasení. Číslo jednací, pod kterým byla 

PD přípojek odsouhlasena, uveďte v žádosti o vyjádření pro stavební povolení. 

• Prováděcí projekt (tj. pro stavební či jiné řízení, realizační projekt atd.) přípojky lze 

odsouhlasit až po nabytí právní moci vodoprávního povoleni prodloužení vodovodu v případě, že 

investor prodlouženi vodovodu pro veřejnou potřebu bude shodný s vlastníkem a investorem 

přípojky. V případě, že prodlouženi vodovodu bude stavbou jiného investora, bude přípojka 

odsouhlasena po kolaudaci prodloužení vodovodu. Projekt pro stavební povolení předložte 

Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s., k odsouhlasení. 

14. Budou respektovány a dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

ze dne 29.8.2011 pod č.j. 131774/11: 

I. Obecná ustanovení 

1. 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 elektronických komunikací ve 

vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 

komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
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2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK 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 nejméně 1,5 

m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků 

a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 

založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 

vzniknou porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo 

shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují 

tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 

vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 

činnosti provádět. 

3. 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. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím 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. 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 

stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 

zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 

prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

6. 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 mírou opatrnosti s 

ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen 

provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení 

platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné 

praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

7. 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. 

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 

komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02. 

9. 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, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí. 

10. 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.). 
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11.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 lm od NVSEK. 

12.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to 

ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 

02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

13.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

14.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 

jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 

spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva 

představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň 

o hraně cca lm. 

15.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, 

nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti 

Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní ěíslo 241 400 

500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 

objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 

společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, 

je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé 

přeložení SEK. 

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 

souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum 

vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

1. 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.). V případě, že pro 

činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit 

zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, 

plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 

povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně 

návrhu opatřenO ke kontrole. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, 

než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i 

vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. 

Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou 

ochranou. 

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 

společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 

dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením 

správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 
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Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno 

dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 

25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 

Telefónica 02 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. 

5. Pokud by budované 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 otevřeného plamene a podobných technologií. 

V. Přeložení SEK 

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního 

nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení. 

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, 

která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek 

přeložení SEK. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 

"Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". 

VI. Křížení a souběh se SEK 

1. 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 jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 

menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat 

POS. 

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické 

infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny 

výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na 

každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními 

komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 

stanovené hloubce a chránit PVSEK chrániěkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu 

od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

4. 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 PVSEK. 

 

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 

zabetonováním). 

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy 

sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 

m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do 

příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 

infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,-

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,- předložit 

POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 

stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,-nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to 

ani dočasně,- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, 

které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat 

s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od 

kabelovodu. 
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15. Budou respektovány a dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

ze dne 1.12.2011 pod č.j. POS-131774/11-zpr: 

Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením 

nového věcného břemene SEK hradí len, kdo překládku vyvolal. V dalším stupni stavebního 

řízení, předložte k žádosti o vyjádření situaci se všemi zakreslenými trasami SEK a s 

odsouhlaseným projektem přeložky SEK a uzavřenou smlouvu o přeložce. Před demolicí objektů 

je nutné odstranit telefonní zařízení. Ošetření telefonního zařízení je nutné si objednat u 

společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a to v dostatečném časovém předstihu. V prostoru 

pojezdové plochy (komunikace, parkovací plochy) je nutné uložil tel, kabely do betonových 

žlabů, nebo dělené chráničky AROT (pouze tam kde je stávající chránička poškozená, nebo není 

vůbec), s minimálním krytím 0,9 m. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní 

chráničky - trubky minimální průměr 110 mm, se zataženým protahovacím lankem a na obou 

koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat minimálně 0.5 m na každou stranu mimo 

pojezdovou plochu. 

Nově vysázené stromy musí být min. 1,5 m od krajního kabelu v trase telefonního vedení. 

16. Bude respektována a dodržena podmínky vyjádření společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. 

ze dne 9.11.2011 pod zn. 15933/2011/5073, a sice, že výstavnou nebude narušena plynulost a 

bezpečnosti provozu na autobusových linkách MHD v ulici Blanenské. Další stupeň PD bude 

předložen k vyjádření. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 30.11.2011 

pod zn. 3100-ČU-572/11: 

Požadujeme předložit projektovou dokumentaci dalšího stupně k projednání. V dalším stupni je 

třeba doplnit potřebu parkovacích a odstavných stání dle rozsahu služeb Wellness (např. počty 

zaměstnanců) a veškerá stání statické dopravy řešit v souladu s aktualizovanou ČSN 73 6056 a 

ČSN 73 6058. Jako správce komunikačního majetku požadujeme upřesnit napojení na IS 

(situace, příčný řez, technická zpráva, způsob obnovy komunikace) a trasy a tonáže staveništní 

dopravy s návrhem umístění čistící -zóny. V dalším stupni PD budou taktéž uvedeny realizační 

podmínky.  

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, DI ze dne 14.12.2011 

pod č.j. KRPB-122053-2/ČJ-2011-060206: 

- počet vybudovaných parkovacích míst bude v souladu s ČSN 736110, 

- výpočet potřeby parkovacích stání bude součástí projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení, 

- vysazená zeleň nesmí být umístěná v rozhledových trojúhelnících křižovatek a připojení na 

pozemní komunikaci a musí být vysazena tak, aby po vzrůstu nezasahovala do průjezdného 

profilu pozemních komunikací, 

- změny křížení pozemních komunikací, změny připojení na pozemní komunikaci, nově 

budovaná připojení na pozemní komunikaci a nově budované křižovatky musí splňovat 

podmínky zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., 

ČSN 736102 a ČSN 736110, 

- rozměrové uspořádání pozemních komunikací musí splňovat požadavky ČSN 736110, 

- rozměrové uspořádání parkovacích ploch musí splňovat požadavky ČSN 736056 a ČSN 

736058, 

- stavba musí být navržena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

19. V souladu s vyjádřením Statutárního města Brna, Městské části Brno – Jehnice ze dne 13.12.2011 

pod č. 43/Št/2011 bude MČ Brno – Jehnice předložen další stupeň projektové dokumentace. 

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p. ze dne 

12.12.2011 pod č.j. LCR 952/002688/2011: 

- Správci toku bude předložen k vyjádření další stupeň PD. 

- Okolí vyústního objektu bude zpevněno kamennou rovnaninou (v rozmezí 1 m před a 1m za 

místem vyústění a celou délku šikmé výšky břehu.) 

- Vyústní objekt nesmí žádným způsobem zmenšovat průtočný profil a musí být udržován v 

řádném technickém stavu. 
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- Ukazatele a hodnoty vypouštěných odpadních vod musí odpovídat nařízení vlády č. 

229/2007 ze dne 18.7.2007. 

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. ze dne 4.11.2011 pod zn. 

PM054029/2011-203/Ho: 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými 

látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropným produkty ze stavebních a dopravních 

prostředků. 

 

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, tedy společnost CHECK & 

CORRECT, a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ 26912228, kterou zastupuje Ing.arch. Alice Jančová, 

Pod Horkou 669, 664 34 Kuřim, IČ 47432187. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.10.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 

44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.  

Stavební úřad dne 19.11.2012 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 21.12.2012, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol. Jak vyplývá z tohoto protokolu, účastníci neuplatnili námitky.   

Rovněž ze strany veřejnosti nebyly uplatněny připomínky. V rámci ohledání na místě bylo dále zjištěno                     

a zaznamenáno do protokolu, že stavebník splnil informační povinnost ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 

stavebního zákona a záměr předmětné stavby prokazatelně zveřejnil vyvěšením za oknem v objektu 

bývalé líhně kuřat v areálu pivovaru na pozemku p.č. 24 k.ú. Jehnice v době od 23.11. – 21.12.2012. 

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle 

ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými 

v tomto ustanovení. Stavby budou umístěny v zastavěné části obce dle Územního plánu města Brna 

v návrhových funkčních smíšených plochách výroby a služeb. Záměr žadatele je tedy v souladu s 

vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního 

zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.  

Záměr je dle ustanovení § 90, písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu a dle ustanovení § 90, písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do 

podmínek rozhodnutí. 

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená 

stanoviska a vyjádření: 

- Koordinované stanovisko MMB, OÚPR ze dne 7.12.2011 pod zn. OÚPR/K/11/0606/Med, 

- vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 25.11.2011 pod č.j. 

MMB/0425313/2011/Tem, 

- vyjádření ÚMČ Brno – Královo Pole, OVS ze dne 13.12.2011 pod č.j. 1116996/2200/SDK/0567/001, 

- závazné stanovisko MMB, OVLHZ ze dne 20.12.2011 pod č.j. MMB/0472283/2011, 

- závazné stanovisko KHS JmK se sídlem v Brně ze dne 28.11.2011 pod č.j. KHSJM 

43300/2011/BM/HOK a ze dne 25.10.2012 pod č.j. KHSJM 47711/2012/BM/HOK, 

- závazné stanovisko HZS JmK ze dne 29.11.2011 pod ev.č. HSBM-73-1-2955/1-opst-2011 a ze dne 

24.10.2012 pod ev.č. HSBM-73-1-2602/1-OPST-2012, 

- vyjádření společnosti Teplárny Brno, s.s. ze dne 4.10.2011 pod zn. T728/11/T450/TŘ, 

- stanovisko MMB, OTS ze dne 8.11.2011 pod č.j. MMB/0364545/2011 a ze dne 12.11.2012 pod č.j. 

MMB/0345191/2012, 

- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 6.10.2011 pod zn. P6572 – Z061131914 a ze dne 

11.10.2012 pod zn. B6941-Z051232516 
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- vyjádření Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 11.11.2011 pod zn. 5800-st-1218/11 a ze 

dne 17.10.2012 pod zn. 5800-st-1000/12, 

- vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 6.10.2011 pod zn. 5000532267 a ze dne 11.10.2012 

pod zn. 5000697307, 

- vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 19.12.2011 pod č.j. 721/025340/2011/Jha a ze 

dne 16.10.2012 pod zn. 721/021260/2012/JHa, 

- vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r.o. ze dne 4.10.2011 pod č. 11/002639, 

- vyjádření Policie České republiky, Oddělení správy nemovitého majetku ze dne 22.9.2011 pod č.j. 

KRPB-686-441/ČJ-2011-0600MN-VOL, 

- vyjádření společnosti České radiokomunikace, a.s. ze dne 29.8.2012 pod zn. ÚPTS/OS/82676/2012, 

- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. ze dne 27.9.2011 pod zn. 19193/2011, 

- vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o. ze dne 29.5.2012 pod zn. 13120916, 

- vyjádření společnosti SMART Comp, s.s. ze dne 25.5.2012 pod zn. V-220/2012/VS, 

- vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 29.8.2011 pod č.j. 131774/11 a ze dne 

1.12.2011 pod ref. POS-131774/11-zpr, 

- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 3.10.2012 pod č.j. 120977/N/CM, 

- vyjádření společnosti MAXPROGRES, s.r.o. ze dne 18.5.2012 pod zn. BM 12040100, 

- stanovisko ČR – MO, VUSS Brno ze dne 18.10.2011 pod č.j. 7082/2011-1383-ÚP-BR, 

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 7.10.2011 a ze dne 19.10.2012, 

- vyjádření společnosti GTS Czech s.r.o. ze dne 30.5.2012 pod zn. 331203197, 

- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 21.10.2011 a ze dne 17.10.2012, 

- vyjádření společnosti DPMB, a.s. ze dne 9.11.2011 pod zn. 15933/2011/5073 a ze dne 18.10.2012 

pod zn. 10840/2012/5073, 

- vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 30.11.2011 pod zn. 3100-Ču-572/11 a ze dne 

9.10.2012 pod zn. 3100-Va-1939/12, 

- vyjádření Městské policie Brno, Stavební policie ze dne 9.11.2011 pod zn. 

MPB/032229/2011/SP/Zub a ze dne 12.10.2012 pod zn. MPB/025453/2012/SP/Zub, 

- vyjádření Policie České republiky, Dopravní inspektorát ze dne 14.12.2011 pod č.j. KRPB-123053-

2/ČJ-2011-060206 a ze dne 11.10.2012 pod č.j. KRPB-258618-1/ČJ-2012-060206, 

- vyjádření Policie České republiky, Oddělení správy nemovitého majetku ze dne 24.10.2012 pod č.j. 

KRPB-467-479/ČJ-2012-0600MN-VOL, 

- vyjádření Statutárního města Brna, ÚMČ Brno – Jehnice ze dne 13.12.2011 pod zn. 43/Št/2011, 

- vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje ze dne 

12.12.2011 pod č.j. LCR 952/002688/2011, 

- vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 4.11.2011 pod zn. PM054029/2011-203/Ho, 

- vyjádření Statutárního města Brna, Majetkový odbor ze dne 14.12.2011 pod č.j. 

MMB/0460118/2011. 

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.  

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona 

žadatele společnost CHECK & CORRECT, a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, kterou zastupuje 

Ing.arch. Alice Jančová, Pod Horkou 669, 664 34 Kuřim a obec Statutární město Brno, Městská část Brno 

– Jehnice, nám. 3. května 5, 621 00 Brno. 

Ve vlastnictví žadatele jsou tyto pozemky a stavby: p.č. 22/5, 22/1, 30/1, 29, 30/2, 28/1, 31/1, 27/2, 26, 

27/7, 25, 27/1, 24, 33/6, budova č.p. 32, budova bez č.pop. nebo ev. na pozemku 22/5, budova bez č.pop. 

nebo ev. na pozemku 26, budova bez č.pop. nebo ev. na pozemku 25, budova bez č.pop. nebo ev. na 

pozemku 24.  

Žadatel je rovněž vlastníkem pozemku p.č. 28/2 k.ú. Jehnice jako právní nástupce na základě kupní 

smlouvy uzavřené s ČR – Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových. 

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona  

vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 
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nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tedy: 

pana MUDr. Kamila Rinchenbacha, Jaselská 191/8, 602 00 Brno a pana MUDr. Oto Rinchenbacha, 

Lelekovická 314/1, 621 00 Brno, jako vlastníky pozemků p.č. 31/2, 33/4, 33/2, 755/3, 794/36 k.ú. 

Jehnice, pana Pavla Machatku, Kleštínek 8, 621 00 Brno, jako vlastníka pozemku p.č. 27/10 k.ú. Jehnice, 

paní Věru Kusalovou, Paseky 394/17, 664 31 Lelekovice, jako vlastníka pozemku p.č. 27/8 k.ú. Jehnice, 

Statutární město Brno, zast. Majetkovým odborem Magistrátu města Brna jako vlastníka pozemku p.č. 

8/1 k.ú. Jehnice. 

Stavební úřad dále určil za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, 

jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám 

na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V souvislosti s územním rozhodnutím mohou 

být přímo dotčena vlastnická či jiná věcná práva těchto osob:  

pana MUDr. Kamila Rinchenbacha, Jaselská 191/8, 602 00 Brno a pana MUDr. Oto Rinchenbacha, 

Lelekovická 314/1, 621 00 Brno, jako vlastníků sousedních budov a pozemků p.č. 20/1, 22/4, 22/10, 33/7, 

720, 721, 32/2, 817/1, 22/3, 33/1, 33/3, 755/2, 27/4, 722/1, budovy bez č.pop. nebo č.ev. na p.č. 22/10,  

pana MVDr. Vlastimila Stupky a paní MVDr. Petry Stupkové, oba bytem Kleštínek 276/4a, Brno, 

Jehnice, 621 00, jako vlastníků sousedních budov a pozemků p.č. 21, 22/9, 22/11, 22/12, budovy č.p. 276,  

pana Štefana Palíka, Kleštínek 188/11, 621 00 Brno, jako vlastníka sousedního pozemku p.č.794/3 a 

vlastníka sousední budovy č.pop. 188, dále také jako spoluvlastníka sousedního pozemku p.č. 794/37, 

paní Eleny Palíkové,  Kleštínek 188/11, 621 00 Brno, jako spoluvlastníka sousedního pozemku p.č. 

794/37, pana Roberta Lubase, Kleštínek 163/7, 621 00 Brno, jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 

11/1, paní Jany Lipovské, Kleštínek 164/9, 621 00 Brno, jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 12/1, 

pana Aleše Dvořáčka, Kleštínek 189/13, 621 00 Brno, jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 794/2 a 

budovy č.pop. 189, České republiky – Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha, jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 33/5 a p.č. 32/1, České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, jako vlastníka sousedního 

pozemku p.č. 10/1, České rupubliky jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 755/4 s právem hospodaření 

s tímto majetkem společností Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci, jednající likvidátorem Ing. Ivo 

Spálený, Dvořákova 1568, 666 01 Tišnov, společnosti D.S. Leasing, a.s., Londýnské náměstí 856/2, 

Štýřice, 63900 Brno, jako oprávněného ze zástavního práva na pozemky žadatele. Společnosti Konzum 

Brno, spotřební družstvo - v likvidaci, jednající likvidátorem Ing. Karlem Heřmanem, Pod nemocnicí 35, 

625 00 Brno pro věcné břemeno chůze a jízdy. 

Vlastníci či oprávnění správci dotčené veřejné technické a dopravní infrastruktury: 

Brněnské komunikace, a.s., Rennenská tř. 1a, 657 68 Brno, 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, Hybešova 254/16, 657 33 Brno, 

Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno, 

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové, 

Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o 

umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  

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. 
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Poučení účastníků:  

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 

územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, podáním učiněným u 

odboru územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno. 

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 

nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat 

údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání 

uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 

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. 

 

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního 

rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální 

mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, 

a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení. 

 

       

     otisk 

              úředního 

               razítka 

                                  

                                    

 

                                      Ing. Renata Schauerová 

                                       referent OÚSŘ ÚMČ Brno – Královo Pole 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce ÚMČ Brno – Královo 

Pole a ÚMČ Brno – Jehnice.  

 

 

 

Vyvěšeno dne: 21.01.2013                                Sejmuto dne: 06.02.2013 

Razítko a podpis oprávněné osoby: 

 

Dálkovým přístupem bude zveřejněno od 21.01. 2013 do 06.02.2013. 

Razítko a podpis oprávněné osoby: 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který činí Kč 1.000,-, byl 

uhrazen. 

 

 

 

 



č.j. 12806/12/2300/1737/Sch 

str. 20 

 

Obdrží: 

Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou): 

Ing.Arch. Alice Jančová, Pod Horkou 669, 664 34 Kuřim 

Statutární město Brno, MČ Brno – Jehnice, IČ 44992785, Nám. 3. května 5, 621 00 Brno 

 

dotčené správní úřady 

MMB, odbor územního plánování a rozvoje 

MMB, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 

MMB, odbor životního prostředí 

MMB, majetkový odbor 

MMB, odbor technických sítí 

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno,  

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

PČR, Městské ředitelství policie Brno, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Renčova 38, 

621 00 Brno 

 

Účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska): 

CHECK & CORRECT, a.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno 

MUDr. Kamil Rinchenbach, Jaselská 191/8, 602 00 Brno 

MUDr. Oto Rinchenbach, Lelekovická 314/1, 621 00 Brno 

Machatka Pavel, Kleštínek 8, 621 00 Brno 

Kusalová Věra, Paseky 394/17, 664 31 Lelekovice 

Stupka Vlastimil MVDr., Kleštínek 276/4a, Brno, Jehnice, 621 00 

Stupková Petra MVDr., Kleštínek 276/4a, Brno, Jehnice, 621 00 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

ÚMČ Brno – Královo Pole, odbor veřejných služeb, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 

Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci, jednající likvidátorem: Ing. Ivo Spálený, Dvořákova 1568, 

666 01 Tišnov 

Palík Štefan, Kleštínek 188/11, 621 00 Brno  

Palíková Elena, Kleštínek 188/11, 621 00 Brno 

Lubas Robert, Kleštínek 163/7, 621 00 Brno 

Lipovská Jana, Kleštínek 164/9, 621 00 Brno  

Dvořáček Aleš, Kleštínek 189/13, 621 00 Brno 

KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci, jednající likvidátorem: Ing. Karel Heřman, 

Pod nemocnicí 35, 625 00 Brno 

D.S. Leasing, a.s., Londýnské náměstí 856/2, Štýřice, 63900 Brno 

Brněnské komunikace, a.s., Rennenská tř. 1a, 657 68 Brno 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, Hybešova 254/16, 657 33 Brno 

Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno 

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové 

Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

 

  

Vypraveno dne: 

 


