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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Úřad městské části Brna, Brno-Starý Lískovec (dále jen „úřad“) obdržel prostřednictvím datové schránky dne 
16.04.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je vedena pod č.j. MCBSLI/02787/19/SÚ/Vaš. 
 
Ve své žádosti jste požadovali následující informace: 
 
Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin 
Vážená paní inženýrko, 
V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou 
podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují 
na území vaší městské části. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na základě zákona 
106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která dlouhodobě zpracovává 
informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.  
V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové 
bytové výstavby ve Vašem městě. V tabulce specifikujeme dokument, který požadujeme. V některých případech 
může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a který jsme doposud neobdrželi 
(to jsou šedě označené projekty), či který nebyl ještě v době naší poslední žádosti k dispozici. Umístění objektu 
lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera 
vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých 
projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby 
vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci parcelním číslem 
pozemku, na němž výstavba probíhá. 
 
Obchodní název projektu: REZIDENCE MALOSTRANSKÁ  
Městský obvod: BRNO-MĚSTO  
Správní obvod: BRNO-STARÝ LÍSKOVEC  
Katastrální území STARÝ LÍSKOVEC  
Ulice: MALOSTRANSKÁ  
GPS: 49°9'48.478"N, 16°33'42.310"E  
Parcelní číslo: 858/1 - 6 
Počet domů: 1 
List vlastnictví: LV 22 
BD Malostranská s.r.o., Jundrovská 1303/43, Komín, 624 00 Brno 
POŽADOVANÝ DOKUMENT ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ 
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K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 ke stavbě na mj. pozemku par. č. 858/1 k.ú. Starý Lískovec bylo vydáno rozhodnutí sp. zn. 
MCBSLI/06953/17/OVÚP/Sto/268, č.j. MCBSLI/00072/18/OVÚP/Sto ze dne 04.01.2019 

 
Informaci poskytujeme na Vámi uvedenou datovou schránku. 
 
 

 

 

  

Ing. Daniela Vašková 
vedoucí Odboru 
 
 
 
Obdrží: 
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b 
 

Přílohy: dle textu 
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Úřad městské části města Brna, Brno–Starý Lískovec 

Oderská 4, 625 00 Brno 
Odbor výstavby a územního plánování 

 

spis. zn: 

č.j.  

MCBSLI/06953/17/OVÚP/Sto/268 

MCBSLI/00072/18/OVÚP/Sto 

 Vyhotoveno v Brně 04.01.2018  

Vypraveno              04.01.2018 

oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická   

tel. / mobil: 547 139 228 / 725 951 042   

e-mail: libuse.stozicka@staryliskovec.cz   

ID datové schránky 2rbbwxi   
 

 
Ing. Aleš Reitoral 
Výholec 1149/27 
624 00  BRNO 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 
(dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 05.12.2017 podal 
Ing. Aleš Reitoral, nar. 31.12.1965, Výholec 1149/27, 624 00  Brno (dále jen "žadatel"), a na základě 
tohoto přezkoumání: 
 

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

na stavbu: 
Novostavba bytového domu  

Brno, Starý Lískovec, Točná, Malostranská 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 858/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 858/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 858/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 858/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 858/6 
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Starý Lískovec. 
 

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu na pozemku st. p. 858/1, 858/3, 858/4, 858/5, 858/6 v katastrálním území Starý 
Lískovec. 
 

Stavba obsahuje: 

- Navržená budova obsahuje tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

1. Zastavěná plocha: 422 m2 

2. Obestavěný prostor: 5 030 m3 

3. Podlahová plocha bytů: 564 m2 

4. Podlahová plocha parkovací garáže v I. PP: 313 m2 

5. Počet parkovacích stání v garážích: 12 

6. Počet bytů: 14 

- Podzemní podlaží 1. PP je přístupné z vertikálního komunikačního prostoru kde je situováno domovní 
schodiště a v jeho zrcadle elektrický lanový výtah. Zvláštním vstupem s protipožárními dveřmi otvíravými 
ve směru úniku, je přístupná parkovací garáž. Obdobně je tomu se vstupem do prostor domovního 
vybavení, kde jsou navrženy sklepní boxy a místnost pro kola a kočárky. V 1. PP je navržen hlavní vstup 
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do domu, který je vzhledem k niveletě stávajícího chodníku o cca 40 cm výše nad úrovní podlahy 
suterénu. Vjezd do podzemní parkovací garáže je navržen v nejnižším možném bodě vzhledem k 
rozhledovým poměrům a blízké hranici křižovatky. 

- Nadzemní podlaží obsahují celkem 14 bytových jednotek ve skladbě 6 x 1+kk, 7 x 2+kk a 1 x 3+kk. 
Bytové jednotky jsou v objektu situovány následovně. V 1. N.P. jsou navrženy nalevo od výtahu 3 byty 
2+kk a napravo 3 byty 1+kk. Obdobně je tomu ve 2. N.P. Ve 3.N.P. jsou navrženy pouze dvě bytové 
jednotky a to, nalevo od výtahu byt 3+kk a napravo 2+kk. Naproti výtahu je situována domovní kotelna a 
příprava TUV. 

- Třetí nadzemní podlaží je ustupující, nezahrnuje celý půdorys bytového domu. Čtvrtá část střechy nad 2. 
N.P. bude tvořena obytnou terasou s extenzívní zelení na 70 % plochy. Vnitřní dispozice bytů jsou 
navrženy následovně. Byty 1+kk mají z předsíně přístupnou obytnou kuchyni a koupelnu. Byty 2+kk 
obsahují z předsíně přístupnou obytnou kuchyni, jeden pokoj, WC a koupelnu. Byt 3+kk mají z předsíně 
přístupnou obytnou kuchyni, koupelnu, WC a dva z pokojů.  Všechny obytné prostory bytů jsou větrány 
přirozeně okny. Kuchyně budou větrány pomocí digestoři s odvodem vzduchu nad střešní rovinu 3.N.P. 
Obdobně nucené budou větrány koupelny a prostory WC. Prostory garáže budou větrány okny s výplní 
ocelovou větrací mříží a průvětrníky ve spodním díle sekčních vrat. Sklepní kóje budou odvětrány okny. 
Technologie výroby v objektu nejsou instalovány. 

- Pro odkanalizování objektu bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace.  

1. Domovní splašková kanalizace bude napojena do stávající splaškové veřejné kanalizace na 
severovýchodním okraji navržené budovy přípojkou DN 200 kamenina v délce cca 4m. Na přípojce, 
před vstupem do budovy je osazena revizní šachta DN 425.  

- Budova nebude připojena na dešťovou kanalizaci.  

1. Dešťová voda bude v objektu akumulována a využita na závlahu vegetační střechy a další 
zeleně, která bude součástí stavby. 

2. Pro zachycování dešťových vod je nad stropem garáže vybudována retenční nádrž přibližně 
trojúhelníkového tvaru o využitelném objemu 17,04m3, při výšce vodního sloupce 0,8m a ploše 
nádrže 21,3m2. 17,04m3= 17 040 I což představuje, při ploše střechy 422 m2, pro její naplnění 
srážkový úhrn 40 I / m2 za 24 hod. retenční prostor je cca 3 x naddimenzován. 

- Přípojka vodovodu bude provedena v nově navržené vodoměrné šachtě situované při vstupu do budovy 
na vlastním pozemku a na otevřeném prostranství v chodníku.  

1. Přípojka bude provedena z vodovodního řadu DN 150 litina, který je uložen v silničním tělese 
před domem. Vodovodní přípojka bude provedena z polyethylénu PE 100RC SDR11-x3,7 v délce 
cca 3 m. Stávající vodovodní přípojka bude zrušena. 

- Přípojka plynu. 

1. Stávající plynová přípojka bude vyměněna. 

- Elektro přípojka bude řešena samostatně. 

- Stavba bude opatřena hromosvodem. 
 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení, která 
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb.  

2. Napojení objektu ze stávající sítě NN distribučního rozvodu kabelovou přípojkou musí být provedeno 
dle požadavků E.ON Česká republika a.s., Brno a před zahájením stavebních prací musí být napojení 
předem projednáno a odsouhlaseno s E.ON Česká republika a.s., Brno. 

3. Napojení objektu na stávající vodohospodářské zařízení - vodovodní řad, kanalizační řad musí být 
provedeno dle požadavků Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a před zahájením stavebních prací 
musí být napojení předem projednáno a odsouhlaseno. Ke kolaudaci předá stavebník prohlášení 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., že napojení na vodohospodářské zařízení je v souladu s 
odsouhlasenou dokumentací. 

4. V prováděcí projektové dokumentaci budou navržena  a při stavě budou učiněna,  technická opatření k 
zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy ke splnění požadavků stanovených 
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
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1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval AD plan & design, s.r.o., 

Dunajevského 1134/44, 616 00 Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Ing. Aleš Reitoral, Výholec 1149/27, 624 00  Brno  

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

5. a)   Kontrola přípravy základové spáry.  

b) Kontrola provedení základových konstrukcí. 

c) Kontrola hrubé stavby. 

d) Kontrola provedení kontaktního zateplovacího pláště před provedením stěrkových vrstev. 

6) Předpokládaný termín kontrolních prohlídek bude stavebnímu úřadu oznámen písemnou formou (ne e-
mailovou poštou), a to v dostatečném termínu min. 8 dnů předem. 

7) Stavba bude dokončena do 30.10.2019. 

8) Na stavbě bude veden stavební deník, jehož čitelná kopie bude předána při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavebnímu úřadu. 

9) Staveniště musí být viditelně z veřejného prostranství označeno přiloženou tabulkou "Stavba povolena". 
Tabulka bude stavebníkovi vydána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, společně s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

10) Po dokončení stavby - přípojek inženýrských sítí bude uveden terén v okolí stavby do původního stavu.  
Ve věci způsobu a rozsahu úpravy povrchů komunikace je třeba postupovat dle požadavků Brněnských 
komunikací a.s. a ke kolaudaci předloží jejich posudek.  

11) Před započetím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech  podzemních zařízení, nesmí dojít k 
ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh přípojek s veškerým 
podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům, a způsob 
řešení musí být odsouhlasen s příslušnými vlastníky a správci inženýrských sítí.   

12) Stavebník před zahájením zemních prací musí mít tato vyjádření aktualizovaná. 

13) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

14) Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k narušení pohody bydlení v okolí stavby, hlavně bude 
dodržován noční klid a ve dnech pracovního klidu budou prováděny pouze takové práce na stavbě, 
které nebudou rušit nadměrným hlukem obyvatele v okolní zástavbě. 

15) Při pracích na fasádě bude lešení opatřeno hustou ochrannou sítí a stavebník zamezí znečišťování 
okolí prachem kropením. 

16) Přebytečný materiál ze stavby (stavební suť, zemina, odpad apod.) nesmí být skladován na veřejných 
prostranstvích, bude průběžně odvážen na řízenou skládku. K závěrečné kontrolní prohlídce bude 
stavebníkem předloženo potvrzení o uložení tohoto materiálu.  

17) Stavebník je povinen udržovat náležitý pořádek v okolí stavby na veřejných prostranstvích. 

18) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích 
na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických 
normách. 

19) Před zahájením stavby podá stavební podnikatel provádějící stavbu na stavební úřad Žádost o vydání 
územního souhlasu, pro povolení dočasných staveb lešení a stavebního dvora. 

20) Budou dodrženy podmínky dané v koordinovaném stanovisku Magistrátu města Brna Odboru územního 
plánování a rozvoje ze dne 13.11.2017 č.j. MMB/04022737/2017, které je součástí projektové 
dokumentace - dokladová část.  

21) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Úřadu městské části Brno - Starý Lískovec Odboru 
všeobecného ze dne 18.10.2017 č.j. MCBSLI/05529/17/Ovš/225/Buš,Kap,Vaj, které je součástí 
projektové dokumentace - dokladová část.  

22) Bude dodržena podmínka dané v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, ze dne 30.10.2017 č.j. KHSJM 54965/2017/BM/HOK, které je součástí 
projektové dokumentace - dokladová část.  

23) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM t dne 25.10.2017 č.j. 
KRPB-235232-1/ČJ-2017-0600DI-SBL,  které je součástí projektové dokumentace - dokladová část. 

24) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Brněnských komunikací a.s. dne 16.11.2017 č.j. 3100-
Nov-844/17,  které je součástí projektové dokumentace - dokladová část.  

25) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. dne 05.12.2017 č.j. 
725/032586/2017/BSk,  které je součástí projektové dokumentace - dokladová část.  
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26) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 09.11.2017 č.j. 5000167495 a 

ze dne 13.12.2017 č.j. 5001637500, která jsou součástí projektové dokumentace  - dokladová část. 

27) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření E.ON Česká republika, a.s. ze dne 20.10.2017 č.j. T6779-
16212227 a ze dne 18.10.2017 č.j. B6941-16211690, která jsou součástí projektové dokumentace - 
dokladová část.  

28) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost dne 
02.12.2017 č.j. 5800/Šim/1132/17, které je součástí projektové dokumentace - dokladová část.  

29) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
vyjádření dne 03.10.2017 č.j. 732047/17, které je součástí projektové dokumentace - dokladová část.  

30) Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu, jinak se v případě 
užívání stavby vystavuje sankcím podle stavebního zákona. 

31) K žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku předloží stavebník geometrický plán zaměření stavby, který 
vyhotoví oprávněný zeměměřič. Tento geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem Brno. 

32) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy atesty použitých materiálů. 

33) K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo prohlášení odborného dozoru o provedené stavby dle 
ověřené dokumentace, případně výkresy skutečného provedení. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Aleš Reitoral, nar. 31.12.1965, Výholec 1149/27, 624 00  Brno – stavebník 
MUDr. Libor Beneš s.r.o., Vrchovecká 972/21, 594 01  Velké Meziříčí – vlastník pozemků 
statutární město Brno, zastoupeno starostou městské části Brno - Starý Lískovec, Mgr. Vladanem 
Krásným, Oderská 260/4, 625 00  Brno – obec  

 

Odůvodnění: 

Dne 05.12.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, 
protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 03.01.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány 
svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje závazné stanovisko dne 14.11.2017 Ev.č.: HSBM-73-1-
2697/1-OPST-2017 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko dne 30.10.2017 
č.j. KHSJM 54965/2017/BM/HOK 

- Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje koordinované stanovisko dne 13.11.2017 
č.j. MMB/04022737/2017 

- Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor všeobecný vyjádření dne 18.10.2017 č.j. 
MCBSLI/05529/17/Ovš/225/Buš,Kap,Vaj 

- Brněnské komunikace, a.s. vyjádření dne 16.11.2017 č.j. 3100-Nov-844/17 

- CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 03.10.2017 č.j. 732047/17 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště 
dopravního inženýrství BM vyjádření dne 25.10.2017 č.j. KRPB-235232-1/ČJ-2017-0600DI-SBL 

- Technické sítě Brno, a. s., vyjádření dne 02.12.2017 č.j. 5800/Šim/1132/17 

- UPC Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 03.10.2017 č.j. EO 18261/17 

- 3C spol. s r.o., televizní rozvody vyjádření dne 20.10.2017 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vyjádření dne 05.12.2017 č.j. 725/032586/2017/BSk 

- E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření dne 20.10.2017 č.j. T6779-16212227 a ze dne 18.10.2017 č.j. 
B6941-16211690 
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- GridServices, s.r.o. vyjádření dne 09.11.2017 č.j. 5000167495 a ze dne 13.12.2017 č.j. 5001637500 

- statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna vyjádření dne 
20.11.2017 č.j. MMB/0399412/2017 

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

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vlastimil Ströer, Dominik Kučera, Iveta Kučerová, statutární město Brno, zastoupené Majetkovým 
odborem Magistrátu města Brna – vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí na nich 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s.r.o.- vlastnící nebo 
správci technické infrastruktury dotčeni stavbou 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

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

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

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
  

"otisk úředního razítka" 
  
  
 

 
 
Ing. Libuše Stožická 
vedoucí Odboru 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 
5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 2000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, celkem 
17000 Kč byl zaplacen dne 07.12.2017. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
1. Ing. Aleš Reitoral, Výholec č.p. 1149/27, Komín, 624 00  Brno 24 
2. MUDr. Libor Beneš s.r.o., IDDS: 44jxhp6 
3. statutární město Brno, zastoupeno starostou městské části Brno - Starý Lískovec, Mgr. Vladanem 
Krásným, Oderská č.p. 260/4, Brno-Starý Lískovec, 625 00  Brno 25 
4. Vlastimil Ströer, Malostranská č.p. 7/17, Starý Lískovec, 625 00  Brno 25 
5. Dominik Kučera, Martina Ševčíka č.p. 9/3, Starý Lískovec, 625 00  Brno 25 
6. Iveta Kučerová, Ondráčkova č.p. 567/223, Líšeň, 628 00  Brno 28 
7. statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, IDDS: a7kbrrn 
8. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 
9. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
10. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
  
dotčené správní úřady 
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv 
12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
13. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrrn 
14. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská č.p. 260/4, Brno-
Starý Lískovec, 625 00  Brno 25 
  
ostatní 
15. Brněnské komunikace, a.s., IDDS: tk7c8xt 
16. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
17. Policie České republiky,, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště 
dopravního inženýrství BM, IDDS: jydai6g 
18. Technické sítě Brno, a. s.,, IDDS: 55kgizb 
19. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
20. 3C spol. s r.o., televizní rozvody, IDDS: 52k9zie 
21. spis 
 


