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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

R O Z H O D N U T Í 
 
Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, jako speciální stavební úřad 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s článkem 30 Statutu města Brna, dále dle ustanovení § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a jako místně 
příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení 
přezkoumal ţádost o stavební povolení na stavební záměr nazvaný „Oprava vozovky Dlouhé Vrchy“ na pozemcích p.č. 
89/1, 89/3 a 99/18 v k.ú. Útěchov u Brna, kterou dne 25.11.2019 podalo 

 
Statutární město Brno, městská část Brno - Útěchov, IČ: 44992785, Adamovská 15/6, 644 00 Brno 

(dále jen „stavebník“) 
 
a na základě toho podle ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon“) , v platném 
znění, a ust. § 115 stavebního zákona, v platném znění,  
 
I. vydává  

stavební povolení 
 
na stavbu nazvanou „Oprava vozovky Dlouhé Vrchy“ na pozemcích p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 v k.ú. Útěchov u Brna (dále 
jen „stavba“). 

 
Popis stavebního záměru: 
Jedná se o stavební úpravy stávající účelové komunikace ulice Dlouhé vrchy, spočívající v  provedení nového asfaltového 
krytu namísto betonových panelů v délce cca 96 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná o šířce 4 m 
mezi obrubníky. Stavbou se nebude měnit půdorysné ani výškové uspořádání komunikace. Odvodnění je zajištěno 
podélným a příčným sklonem buď k příkopu, nebo ke stávajícím 3 uličním vpustím, které budou přizpůsobeny nové 
vozovce. Vpusti jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, která prochází pod vozovkou a vede pod zahradami. 
Úprava dešťové kanalizace není navržena. 
 
Veškeré podrobnosti stavby jsou obsaţeny v projektové dokumentaci, zpracované oprávněným projektantem.  
 
Investor stavby:     Statutární město Brno, městská část Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno 
Zpracovatel PD: Ing. Tomáš Racek, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, ČKAIT1004200 
Zhotovitel: stavební podnikatel 
Orientační náklady: 1,5 mil. Kč 
 
 
II. pro provedení stavby stanoví tyto podmínky: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je pro stavebníka přílohou 
tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  
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2. Při provádění stavby je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména ustanovení 
NV č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
v návaznosti na NV č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
3. Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, a vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, upravující poţadavky na územně technické řešení staveb, a na úč elové 
a stavebně technické řešení staveb, zejména s ohledem na ochranu ţivotního prostředí a závazné ustanovení příslušných 
technických norem zejména ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – Poţadavky, ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy, Základní ustanovení, ČSN 734201 – Komíny a 
kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 
743305 – Ochranná zábradlí, ČSN 744505 – Podlahy- Společná ustanovení, ČSN 730580 -1- Denní osvětlení budov – část 
1: Základní poţadavky, ČSN 730580 -2 - Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČSN 730540 – 
1,2,3,4 -Tepelná ochrana budov – Část 1,2,3,4, ČSN EN 206-1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí, ČSN 732810 – 
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN 733150 – Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění, ČSN 
730802 – Poţární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty, ČSN 730810 – Poţární bezpečnost staveb - Společná 
ustanovení, ČSN 730833 – Poţární bezpečnost staveb, Budova pro bydlení a ubytování, ČSN 730834 – Poţární 
bezpečnost staveb – Změny staveb, ČSN 730873 – Zásobování poţární vodou. 
 
4. Pro stavbu musí být pouţity jen výrobky, jejichţ vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů).  
 
5. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen pouţít jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichţ vlastnosti z  hlediska 
způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručují, ţe stavba při správném provedení a běţné údrţbě po dobu předpokládané 
existence splní poţadavky na mechanickou odolnost  
a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost při udrţování a uţívání stavby 
včetně bezbariérového uţívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  
 
6. Stavebník je povinen zajistit zneškodnění případného stavebního odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č.  383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.  383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a  vyhlášky č. 4/2016, která stanovuje systém shromaţdování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Evidence odpadů vzniklých při realizaci 
stavby včetně doloţení způsobu nakládání (vyuţití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předloţena při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.  
 
7. Všechny stavební konstrukce musí být dimenzovány a provedeny dle statických výpočtů.  
 
8. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k této činnosti podle zvláštních předpisů. 
Provádět stavbu můţe jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichţ provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou drţitelem tohoto oprávnění. Jméno dodavatelské firmy oznámí stavebník 
stavebnímu úřadu.  
 
9. V souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, a jejími poţadavky na staveniště, musí být v případě nadměrného 
obtěţování okolí prachem staveniště vybaveno odstíněním sousedních pozemků technickými prostředky (např. plachtou).  
 
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, jehoţ náleţitosti musí být v  souladu s přílohou č. 16 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v  průběhu práce na 
staveništi všem oprávněným osobám. 
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11. Po dobu výstavby, je nutné, aby všechny stavební práce byly časově soustředěny tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
obtěţování občanů prachem a hlukem, a tím byly dodrţovány podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
 
12. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být stavbou ohroţen. Skládky materiálu apod. a stavba lešení na veřejném 
prostranství jsou přípustné pouze na základě rozhodnutí příslušného silničního správce o povolení zvláštního uţívání 
komunikace ve smyslu zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění (místní komunikace - odbor veřejných  sluţeb ÚMČ Brno-
Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, základní komunikační systém – odbor dopravy MMB, Kounicova 67, Brno. K ţádosti 
doloţte vyjádření správce komunikace – Brněnských komunikací, a.s., Renneská 1a, Brno). O vydání rozhodnutí poţádejte 
příslušného silničního správce min. 30 dnů před započetím prací.  
 
13. V případě dotčených inţenýrských sítí, komunikací nebo zeleně přizvěte jejich správce k prohlídce.  
 
14. Stavba bude dokončena do: 31.10.2020. 
 
15. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte moţnost plynulého odvozu odpadků.  
 
16. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
 
17. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku poţární ochrany, vyplývající z  povinnosti právnických a 
fyzických osob, stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. v platném znění, o poţární ochraně. 
 
18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a 
ověřenou projektovou dokumentací, dodrţet obecné poţadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a 
zajistit dodrţování povinností k ochraně ţivota, zdraví, ţivotního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
předpisů. Stavba ani její část nesmí zasahovat a přesahovat na nebo nad sousední pozemek.  
 
19. V průběhu stavby smí být místní komunikace pojíţděny vozidly, jejichţ celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou 
místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáţ musí být projednána s  Brněnskými komunikacemi, a.s. a příslušným 
silničním správním úřadem samostatně, ještě před zahájením stavby.  
 
20. Všechny výkopy v rámci realizace stavby budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude-li z výkopů v průběhu realizace 
stavby čerpána voda, nesmí být odváděna na komunikační plochy. 
 
21. Před zásahem do stávajících komunikací, zajistí stavebník bezpečný přístup a příjezd k  přilehlým pozemkům a stavbám 
v dané lokalitě, které jsou těmito komunikacemi obsluhovány.  
 
22. Stavebník je povinen mít na staveništi k dispozici ověřenou dokumentaci stavby a všechny doklady , týkající se 
prováděné stavby, popř. jejich kopie. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek o povolení stavby, který stavebník obdrţí, jakmile rozhodnutí o povolení stavby nabude právní moci. Štít ek 
musí být ponechán na místě do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba musí být označena 
informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele a termínem dokončení stavby.  
 
23. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloţeným plánem kontrolních prohlídek:  
- po osazení obrubníků a před poloţením finálního krytu 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
Ukončení kaţdé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky 
nelze ve stavbě dále pokračovat. 
 
24. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného uţívání, lze uţívat na základě kolaudačního 
souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané 
zvláštními právními předpisy. 
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25. Kolaudační souhlas vydává na základě ţádosti stavebníka stavební úřad. Stavebník v  ţádosti uvede identifikační údaje 
o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska 
dotčených orgánů k uţívání stavby vyţadovaná zvláštními právními předpisy.  
 
26. Pokud došlo při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, předloţí stavebník 
stavebnímu úřadu spolu s oznámením stavby dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem 
evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 
 
27. Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inţenýrských sítí e vedení v  ploše stavby 
a v moţných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění podzemních prací vedení nezakreslená 
v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno, bez dotčení vlastnických práv jiných osob, skutečnému stavu. 
 
28. Při realizaci akce bude dodrţena ČSN 736005 - "Prostorové uspořádání sítí a technického vybavení".  
 
29. Během stavby dodrţte volný průjezd pro poţární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být 
zastavovány materiálem, zabezpečte moţnost plynulého odvozu odpadků.  
 
30. Při provádění výkopových prací budou dodrţována ustanovení vyhl. Statutárního města Brna č. 8/2009 Sb., o 
koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích v  městě Brně a ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, a ustanovení vyhlášky MB č. 10/2010 Sb., o dodrţování čistoty ve městě Brně. Vzrostlá 
zeleň bude vhodným způsobem chráněna proti poškození. Bude dodrţena obecně závazná vyhláška Statutárního města 
Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně. 

 
31. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve stanovisku Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Brna č.j.: MMB/0503638/2017/JNze dne 16.01.2018. 
Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s  opravou vozovky Dlouhé vrchy 
souhlasí za předpokladu respektování níţe uvedených podmínek: 
Jedná se o rekonstrukci komunikace z důvodu záměny betonového krytu za asfaltový kryt komunikace. Navrţená délka 
komunikace je 96,0 m a šířka 4,0 m. Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 99/18 , 89/3, 89/1 v k.ú. Útěchov. 
- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:  
Za činnost, při které můţe docházet ke znečišťování ovzduší, lze povaţovat moţnou zvýšenou prašnost vyvolanou 
stavebními a výkopovými pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou 
škodlivinu, která můţe mít negativní vliv na lidské zdraví anebo ţivotní prostředí. Referát ochrany ovzduší OŢP MMB proto 
vyţaduje, aby při provádění stavebních a výkopových prací a při manipulaci se sypkými materiály byla dodrţována 
technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (kropení prašných ploch, očista dotčených 
komunikací apod.).  
- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění: 
OŢP MMB poţaduje dodrţování platné legislativy o odpadech – zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Pokud dojde v souvislosti se stavebními pracemi k omezení moţnosti svozu komunálního odpadu od občanů (včetně svozu 
separovaných sloţek komunálního odpadu) poţadujeme: 

1. Oznámení začátku a ukončení prací včetně přesného určení oblasti, kde nebude moţno dočasně sváţet 
komunální odpad stávajícím způsobem, a to e-mailem na adresu dispecink@sako.cz a současně na 
hudec.miroslav@brno.cz. V oznámení dále poţadujeme uvedení telefonického kontaktu na odpovědnou osobu.  

2. Poskytnutí součinnosti při umístění náhradních kontejnerů v dané lokalitě dle pokynů OŢP MMB popř. svozové 
společnosti. Vývoz náhradních kontejnerů či popelnic je vţdy prováděn popelářskými vozidly.  

- 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: 
Bez podmínek. 
 
32. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve stanovisku Odboru investičního Magistrátu města 
Brna č.j.: MMB/0420300/2019  ze dne 09.10.2019 a č.j.: MMB/0528375/2019ze dne 13.12.2019. 
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33. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření Policie ČR, KŘP JmK č.j.: KRPB-280717-
1/ČJ-2017-0600DI-KOL ze dne 08.01.2018. 
 
34. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. zn.: 
3100-MO-M420/17 ze dne 14.12.2017 a č.j.: BKOM/21059/2019 ze dne 22.07.2019. 
 
35. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s. zn.: 722/020335/2019/EŠk/ ze dne 04.10.2019. 
 
36. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s. zn.: 
Z0338-27002285 ze dne 24.09.2019. 
 
37. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. zn.: 
5001643699 ze dne 24.01.2018. 
 
38. Při provádění stavby musí být dodrţeny poţadavky obsaţené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. č.j.: 724233/17 ze dne 22.09.2017. 
 
39. Zařízení staveniště včetně skladování materiálu bude umístěno na pozemku stavebníka, nebo se souhlasem vlastníka 
tohoto pozemku. Plochy pro zařízení staveniště budou zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob oplocením.  

 

 
Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou 
v řízení o ţádosti – ţadatel Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, IČ: 44992785, Adamovská 15/6, 644 00 
Brno, jako stavebník. 
 

 

 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dne 05.11.2019 podalo Statutární město Brno, městská část Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, u odboru 
územního a stavebního řízení ÚMČ Brno-Královo Pole ţádost o vydání stavebního povolení pro stavební záměr nazvaný 
„Oprava vozovky Dlouhé Vrchy“ na pozemcích p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 v k.ú. Útěchov u Brna. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 
 
K ţádosti o stavební povolení bylo doloţeno: 
- projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou osobou; 
- sdělení MO MMB ze dne 21.10.2019 č.j.: MMB/0420477/2019;  
- vyjádření OVLHZ MMB ze dne 11.10.2019 č.j.: MMB/0429640/2019; 
- stanovisko OI MMB ze dne 09.10.2019 č.j.: MMB/0420300/2019  a ze dne 13.12.2019 č.j.: MMB/0528375/2019; 
- stanovisko OŢP MMB ze dne 16.1.2018 č.j.: MMB/0503638/2017/JN,  
- vyjádření Policie ČR, KŘP JmK ze dne 08.01.2018 č.j.: KRPB-280717-1/ČJ-2017-0600DI-KOL; 
- vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 14.12.2017 zn.: 3100-MO-M420/17 a ze dne 22.07.2019 č.j.: 

BKOM/21059/2019, 
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 24.01.2018 zn.: 5001643699, 
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s. ze dne 24.09.2019 zn.: Z0338-27002285, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.09.2017 č.j.: 724233/17;  
- stanovisko společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 04.10.2019 zn.: 722/020335/2019/EŠk/, 
- závazné stanovisko HZS JmK ze dne 09.01.2018 ev.č.: HSBM-73-1-3182/1-OPST-2017, 
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 29.12.2017 č.j.: KHSJM 69444/2017/BM/HOK, 
- plán kontrolních prohlídek. 
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Speciální stavební úřad oznámil přípisem č.j.: BKPO/17331/19/2300/1535/Jan-1 ze dne 25.11.2019 v souladu s § 144 odst. 
2 správního řádu zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení. O zahájení stavebního řízení byly současně 
informovány i dotčené orgány. Stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a 
ohledání na místě, protoţe mu byly dobře známy poměry staveniště a ţádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, ţe ve lhůtě do 10 dnů od doručení 
oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě 
důkazy. Stavební úřad také sdělil, ţe po uplynutí shora uvedené lhůty budou shromáţděny veškeré podklady pro vydání 
rozhodnutí. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohli vyjádřit k  podkladům rozhodnutí, a to do 5 
dnů od uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek. V průběhu řízení nebyly podány ţádné námitky. 
 
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloţenou ţádost, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány, stanovil podmínky pro provedení stavby a stanovil plán kontrolních prohlídek. Speciální stavební úřad 
v rámci stavebního řízení posuzoval navrhovanou stavbu z hlediska dodrţení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále také z  hlediska dodrţení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických poţadavcích na stavby. Zjistil, ţe projektová dokumentace stavby, v  souladu s ust. § 2 vyhlášky, splňuje 
obecné technické poţadavky na výstavbu a poţadavkům zvláštního předpisu vyhlášky č. 104/1997 Sb., splňuje poţadavky 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb a je v souladu 
s Územním plánem města Brna. Uskutečněním stavby nejsou ohroţeny veřejné zájmy, především ochrana zdraví a ţivota 
a ani nejsou nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Předloţené podklady vyhovují 
poţadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad podle ust. § 111 odst. 2 stavebního 
zákona ověřil rovněţ účinky budoucího uţívání stavby. 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
 
 
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust.§ 109 stavebního zákona.  
účastník řízení dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: 
stavebník - Statutární město Brno, městská část Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona:  
GasNet, s.r.o. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 
p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 k.ú. Útěchov u Brna: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast. MO 
MMB, Statutární město Brno, MČ Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, které jsou pozemky svěřeny Statutem  
 
účastníci dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 
E.ON Distribuce, a.s. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. e)  a f) stavebního zákona:  
p.č. 99/17, 99/67, 99/99, 99/108, 99/123, 99/114, 99/124, 99/115, 99/127, 99/116, 99/128, 99/117, 99/125, 99/118, 99/129, 
99/111, 99/19, 99/37, 99/113, 97/1, 97/15, 97/23, 97/11, 97/12, 97/8, 91/24, 91/23, 91/22, 91/21, 91/20, 91/25, 91/1, 97/39, 
97/37, 97/36, 97/35, 97/34, 97/33, 91/27, 91/28, 91/29, 91/30, 91/31, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 
97/31, 97/32, 91/26, 91/19, 91/13, 91/12, 91/11, 91/10, 91/9, 491/3, 491/4, 491/5, 97/4, 97/5, 97/9, 97/18, 97/20, 97/2, 
97/19, 90/11, 90/14, 90/1, 90/13, 90/5, 89/50, 89/51, 89/49, 89/60, 95/2 vše v k.ú. Útěchov u Brna  
- dále pak vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., OI MMB  
Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům nebo stavbám nemohou být tímto rozhodnutím dotčena. 
 
Speciální stavební úřad s ohledem na výše uvedené v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
Speciální stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 



Č.j.: BKPO/17331/19/2300/1535/Jan-2         - 7 – 

 

 

P o u č e n í 
 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb.). Stavební povolení 
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci  
tohoto rozhodnutí. 
 
Proti tomuto rozhodnutí je moţno podat odvolání ve lhůtě do l5 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Brna, k 
odboru dopravy, Kounicova 67, Brno, podáním učiněným u odboru územního a stavebního řízení ÚMČ Brno -Královo Pole, 
Palackého 59, Brno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.  
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  

 

 

 

 
   otisk úředního razítka       
        Ing. Dana Janotová 
       referentka OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole 
 

Osvobozeno od správního poplatku ve smyslu ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění. 
 
Příloha: 1 x ověřená projektová dokumentace pro stavebníka 

 
Obdrží: 
účastník řízení dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona: 
stavebník - Statutární město Brno, městská část Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona: 
GasNet, s.r.o. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 
p.č. 89/1, 89/3 a 99/18 k.ú. Útěchov u Brna: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zast. MO MMB  
  Statutární město Brno, MČ Brno - Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, které jsou pozemky svěřeny Statutem  
 
účastníci dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: 
E.ON Distribuce, a.s. 
 
účastníci dle ust. § 109 písm. e)  a f) stavebního zákona: 
p.č. 99/17, 99/67, 99/99, 99/108, 99/123, 99/114, 99/124, 99/115, 99/127, 99/116, 99/128, 99/117, 99/125, 99/118, 99/129, 99/ 111, 
99/19, 99/37, 99/113, 97/1, 97/15, 97/23, 97/11, 97/12, 97/8, 91/24, 91/23, 91/22, 91/21, 91/20, 91/25, 91/1, 97/39, 97/37, 97/36, 97/35, 
97/34, 97/33, 91/27, 91/28, 91/29, 91/30, 91/31, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 91/26, 91/19,  91/13, 
91/12, 91/11, 91/10, 91/9, 491/3, 491/4, 491/5, 97/4, 97/5, 97/9, 97/18, 97/20, 97/2, 97/19, 90/11, 90/14, 90/1, 90/13, 90/5,  89/50, 89/51, 
89/49, 89/60, 95/2 vše v k.ú. Útěchov u Brna 
- dále pak vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., E.ON 
Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., OI MMB 
 
Účastníkům podle § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona se doručuje jednotlivě, ostatním veřejnou vyhláškou 
 
DO: 
MMB OŢP 
MMB OVLHZ 
Policie ČR – KŘP JmK 
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HZS JmK 
KHS JmK 
OVS ÚMČ Brno-Královo Pole  
doručuje se jednotlivě - DS 
 
- spis 2x 
 
 
Úřední deska ÚMČ Brno - Královo Pole 
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Právní účinky doručení má 
výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno - Královo Pole.  
 
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umoţňující dálkový přístup - na elektronické úřední desce. 
 
Zveřejněno od - do:      
Razítko a podpis oprávněné osoby:   

 
 
 
 
Úřední deska ÚMČ Brno - Útěchov 
Tuto vyhlášku vyvěste pro informaci na úřední desku ÚMČ města Brna, Brno - Útěchov, po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. 
Současně vyhlášku zveřejněte po stejnou dobu způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Poté ji ihned, s doloţkou o vyvěšení, vraťte 
OÚSŘ ÚMČ Brno - Královo Pole. 
 
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umoţňující dálkový přístup - na elektronické úřední desce. 
 
Zveřejněno od - do:      
Razítko a podpis oprávněné osoby:   
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