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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

č. ÚR/ T/02/2022 

 

Výroková část: 

Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 

až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 

"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.6.2021 podalo 

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00  Brno, 

které zastupuje  společnost Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída č.p. 787/1a, 

639 00  Brno 

(dále jen "žadatel"). 

Na základě tohoto posouzení stavební úřad: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

„stezka pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorska - 1. etapa“ 

v rozsahu stavebních  objektů:  

- SO 101 stezka – úsek „A“ 

- SO 102 stezka úsek „B“ a související komunikační úpravy 

- SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova 

- SO 402 přeložka vedení CETIN 

- SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou  a silnicí 

- SO 802 vegetační úpravy – stromořadí podél stezky  

na pozemcích parc. č. 2236/1, 4127, 4179, 4180, 4201, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 

4225, 4226, 4227/1, 4227/2 v katastrálním území Tuřany, parc. č. 121/1, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 

448 v katastrálním území Dvorska. 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba účelové komunikace mezi obcemi Tuřany a Dvorska s funkcí stezky pro společný provoz 

pěších a cyklistů, která je vedena souběžně se silnicí II/417 ul. Pratecké podél její jižní strany, a části 

ul. Zapletalovy.  
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- Stezka je navržena jako obousměrná stezka délky 1,93 km,  šířky 3,0 m s živičným povrchem. 

Odvodnění povrchu bude řešeno vyspádováním do stávajícího upraveného silničního příkopu. 

- V koncovém úseku stezky v k.ú. Dvorska, který se nachází v zastavěné části obce, bude doplněno 

veřejné osvětlení. 

- Jedná se o stavbu, uvedenou v § 1 odst. 2 písm. d)  zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

(liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o urychlení výstavby"), „v 

územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

nebo stavby s nimi související“. 

- Stavba je veřejně prospěšnou stavbu, uvedenou v opatření obecné povahy č. 03/2009, vydaném 

statutárním městem Brnem – Změny územního plánu města Brna 2006 – II-23, v souboru  č. 

B45/06-II, VPS 45/06-II „stavba rozšíření stávající komunikace v ulici Pratecká pro výstavbu 

cyklistické stezky. 

 

Popis stavebních objektů: 

- SO 101 - stezka - úsek „A“: hlavní část stezky, podél které povede travnatý pás se stromořadím; 

- SO 102 - stezka - úsek „B" a související komunikační úpravy: koncový úsek stezky v k.ú. Dvorska,   

- (SO 103 - úsek „C" - od začátku stezky k výhledovému komunikačnímu obchvatu Tuřan – není 

předmětem tohoto řízení). 

- SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova:  na nových sloupech VO (řešených v rámci projektu Brno, 

MČ Tuřany – odkanalizování Dvorska, stavební objekt SO 06 prodloužení veřejného osvětlení) dojde 

k osazení dvojvýložníku a nového sodíkového svítidla o výkonu 50W. 

- SO 402 přeložka vedení CETIN: přeložka bude vedena v délce 60 m mezi stávajícími spojkami na 

telekomunikačním kabelovém vedení v oblasti úpravy stávající účelové komunikace na pozemku 

parc.č. 407, k.ú. Dvorska, a nového chodníku na jihozápadním nároží zástavby ul. Zapletalovy, 

stávající kabel bude v předmětném úseku odpojen a nahrazen novým kabelem TCEP-KPFLE. 

- SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou  a silnicí: mezi úsekem „A“ a zemním tělesem stávající 

komunikace bude založen luční trávník  a vsazeny ovocné keře v několika pásech délky 7,0 m a šířky 

1,0 m.  

- SO 802 vegetační úpravy – stromořadí podél stezky:  podél jižní strany cyklostezky bude vysazena 

ovocná alej a založen luční trávník  do šířky 4,0 m od hrany cyklostezky. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- umístění stavby, vzdálenosti a odstupy od hranic pozemků jsou patrné z koordinačních situačních 

výkresů č. C.3a-1, C.3b, C.3c, C.3d. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území přímo dotčené umístěním 

stavby a dále sousední pozemky, které mohou být stavbou dotčeny, a to: 

- dotčené pozemky umístěním stavby:  

parc. č. 2236/1 (ostatní plocha), parc. č. 4127 (ostatní plocha), parc. č. 4179 (ostatní plocha), parc. č. 

4180 (orná půda), parc. č. 4201 (ostatní plocha), parc. č. 4217 (orná půda), parc. č. 4218 (ostatní 

plocha), parc. č. 4219 (orná půda), parc. č. 4220 (orná půda), parc. č. 4221 (orná půda), parc. č. 4222 

(orná půda), parc. č. 4223 (orná půda), parc. č. 4224 (orná půda), parc. č. 4225 (orná půda), parc. č. 

4226 (orná půda), parc. č. 4227/1 (orná půda), parc. č. 4227/2 (orná půda) v katastrálním území 

Tuřany, parc. č. 121/1 (ostatní plocha), parc. č. 404 (ostatní plocha), parc. č. 405 (ostatní plocha), 

parc. č. 406 (orná půda), parc. č. 407 (ostatní plocha), parc. č. 408 (ostatní plocha), parc. č. 413 (orná 

půda), parc. č. 448 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvorska. 

- sousední pozemky k přímo dotčeným pozemkům:  

parc. č. 125, 215, 2065/15, 2065/78, 2065/82, 2065/86, 2065/91, 2065/92, 2065/96, 2065/105, 

2065/106, 2065/107, 2065/108, 2234/9, 2236/4, 2236/5, 2237, 2276/1, 4070, 4071, 4085, 4086, 4087, 

4090, 4092/1, 4093, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 

4107, 4108, 4109, 4110, 4111/3, 4111/4, 4112/1, 4125, 4126/1, 4130/1, 4130/2, 4142, 4143, 4151, 

4152, 4153, 4168, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4193, 4194, 
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4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 

4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4228, 4229, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4321, 4322, 4325, 4326, 

4327, 4328 v katastrálním území Tuřany, parc. č. 1, 2, 3, 17, 19/1, 21, 23, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 

26, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 

49/23, 122/1, 124, 140, 158, 159, 160, 170, 236, 237, 257/1, 286/1, 287, 354/2, 354/3, 354/4, 354/6, 

354/7, 354/8, 354/9, 354/11, 354/12, 354/14, 354/25, 354/44, 354/46, 400, 401, 402, 403, 409, 411, 

414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 435, 447, 449, 450, 451, 452, 453/1, 454, 455, 456, 

457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 472, 474, 480, 672, 675, 677, 678, 679/1, 680 v 

katastrálním území Dvorska 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou 

ověřil  

- pro části SO 01 stezka – úsek „A“ a SO 102 stezka úsek „B“ a související komunikační úpravy 

Ing. Jiří Šerek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1000393,  

- objekt  SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova, Bc Radim Pala, autorizovaný technik ČKAIT 

v oboru technologická zařízení staveb č. 1004231,  

- objekt SO 402 přeložka vedení CETIN Ing. Karel Alexa,  autorizovaný inženýr ČKAIT pro 

techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení č. 1004275, 

- objekty SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou  a silnicí a SO 802 vegetační úpravy – stromořadí 

podél stezky, autorizovaný krajinářský architekt Ing. Pavla Drbalová, ČKA 04 655.  

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude  vypracována v rozsahu stanoveném  v příloze 

č.5 vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 Sb.,  v 

platném znění. 

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude odsouhlasena dotčenými orgány státní správy a 

v projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení. 

4. K žádosti o stavební povolení doložte vyjádření jednotlivých správců dotčených pozemků z hlediska 

zásahu do těchto pozemků. Stanovené podmínky musí být splněny.  

5. Pro objekty náležející do výčtu staveb a zařízení, uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) 

bodech 4. – 8. stavebního zákona, bude podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona, zpracována 

dokumentace pro provádění stavby (tj. pro objekty SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova a SO 402  

Přeložka vedení CETIN ). 

6. V další projektové přípravě a při realizaci objektů, budou  dodrženy  požadavky  příslušných  

ustanovení  vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Podkladem pro její zpracování bude v tomto územním řízení ověřená a projednaná 

dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Šerekem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 

1000393. 

Budou splněny podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených správních orgánů, které 

se vyjádřily k dokumentaci pro územní  řízení:   

7. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje č.j. MMB/0429884/2019/Map  ze 

dne 6.11.2019 

Záměr „Výstava stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska“ bude umístěn v souladu s předloženou 

projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Jiří Šerek, Josefy Faimonové 2229/14, 628 00 Brno, 

v září 2019. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které jsou 

posuzovány OÚPR MMB, musí být znovu předloženy k posouzení. 

8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j.         

S-JMK 34601/2022/OŽP/Mar ze dne 23.3.2022 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako věcně a 

místně příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) a podle ust. § 17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) uděluje v souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona k 

trvalému odnětí zemědělské půdy o celkové výměře 1,1004 ha ze zemědělského půdního fondu (dále 
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jen ZPF) v k. ú. Tuřany a Dvorska, okr. Brno-město pro akci “Výstavba stezky pro pěší a cyklisty 

Tuřany - Dvorska” ve prospěch Statutárního města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ 

44992785, zastoupeného společností Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1, 639 00 Brno, 

IČ 60733098 (dále též stavebník). 

 

A) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vymezuje na těchto pozemcích v k. ú. 

Tuřany a Dvorska  

 

k. ú. 
Pozemek  

p. č. 

Výměra pozemku (m2) 

BPEJ 
Třída  

ochrany 

Druh 

pozemku 
celková 

odnímaná 

trvale 

 

Tuřany 

4180 2 048 2 048 2.05.01 II. orná  

4217 5 937 
308 

1 234 

2.04.01 

2.05.01 

IV. 

II. 
orná 

4219 4 890 159 2.05.01 II. orná 

4220 8 604 335 2.05.01 II. orná 

4221 7 810 324 2.05.01 II. orná 

4222 7 059 303 2.05.01 II. orná 

4223 10 740 465 2.05.01 II. orná 

4224 10 513 
279 

222 

2.05.01 

2.06.00 
II. orná 

4225 6 485 
371 

0 

2.06.00 

2.05.01 
II. orná 
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4226 5 595 355 2.06.00 II. orná 

4227/1 11 020 215 2.06.00 II. orná 

4227/2 210 210 2.06.00 II. orná 

Dvorska 

406 18 192 3 652 2.05.01 II. orná 

413 3 855 524 2.05.01  orná 

Celkem - - 11 004 

2.05.01 = 9 323 m2 

2.06.00 = 1 373 m2 

2.04.01 = 308 m2 

- 

 

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem k trvalému odnětí zobrazeny 

v samostatných přílohách č. 1, 2 a 3 ve formátu PDF, které jsou neoddělitelnou součástí 

tohoto závazného stanoviska.     

 

B) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:  

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít 

jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i 

nadále zemědělskou půdou.  

2) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF a 

zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé 

pozemky ZPF.  

3) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, deponie a manipulační plochy budou zřízeny v 

rámci odnímaných pozemků.  

4) Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných 

látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.  

5) Dle ust. § 3b zákona stavebník zašle kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí 

podkladem, do 30 dnů ode dne jeho platnosti orgánu ochrany ZPF krajského úřadu a dále orgánu 

ochrany ZPF Magistrátu města Brna, OVLHZ.  

6) V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona a na základě doložených výsledků pedologického průzkumu 

bude z předmětných pozemků provedena skrývka ornice o mocnosti 30 cm (skryto cca 3 301 m3 ).  

7) V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona bude hospodárné využití skryté ornice (cca 3 301 m3 ) 

zajištěno, tak že bude opětovně využita při realizaci objektů SO 801 Vegetační úpravy mezi stezkou a 

silnicí a SO 802 Vegetační úpravy – stromořadí podél stezky, které jsou součástí předmětné stavby.  

8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením a využitím ornice se povede 

protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, 
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úplnosti a účelnosti využívání skrývky. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF 

Magistrátu města Brna, OVLHZ při kolaudaci stavby.  

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje  

D) Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů 4/7 Za trvalé odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF se nevymezuje platba odvodů v souladu s ust. § 11a odst. 1 písmene j) 

zákona, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro „cyklistické stezky nebo jejich části, budované v 

souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem“.  

9. Magistrát města Brna, odboru dopravy, č.j.: MMB/0425441/219 ze dne 19.11.2019 (splnění 

podmínek č. 1. a 2. je bezpředmětné, viz. usnesení odboru dopravy MMB č.j. MMB/0661364/2021 ze 

dne 7.3.2022) : 

3.Veškeré zpevněné plochy musí mít vybudováno funkční odvodnění na pozemku stavby a nesmí být 

narušena odvodnění stávající komunikace 

4. Stavebník ověří, zda stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací 

ve městě Brně, který je veden u odboru investičního Magistrátu města Brna. 

5. V případě zásahu do komunikace požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikace - zábor, výkopy. 

6. V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování veřejných 

komunikací. 

7. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby. 

8. Stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce. 

9. Stavebník požádá OD MMB o stanovení přechodné úpravy provozu, v případě omezení 

bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu stavební činností dodavatele je třeba získat stanovisko 

Policie ČR. 

10. Budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikace, platné ČSN a související 

legislativa. 

10. Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, orgánu ochrany a tvorby životního prostředí 

č.j.: MMB/0425087/2019/JN, ze dne 13.11.2019:  

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:  

Ke stavbě  bylo vydáno  ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

znění, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0444308/2019/SEMI  ze dne 22.10.2019, jehož 

podmínky je nutné respektovat. 

Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění: 

OŽP požaduje  dodržení platné legislativy – zákon č. 185/2001 S., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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: 

Na ulici Zapletalova v místech křížení stezky s komunikací II/417 na úsek „B" kříží trasa vymezený 

lokální územní systém ekologické stability — biokoridor (části pozemku p.č. 406, 407 a 408 v k.ú. 

Dvorska). Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění a dle § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně 

přírody, je územní systém ekologické stability vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. 

Biocentra umožňují trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému a biokoridory slouží k migraci organismů mezi biocentry a vytvářejí tak z oddělených 

biocenter sít'. Dle platného ÚPmB jsou tyto pozemky vymezeny jako plochy KV (krajinná zeleň 

všeobecná). Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace jsou proto 

cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině. 

Vzhledem k tomu, že v předmětném místě je biokoridor již přerušen stávající komunikací, 

vybudování nové stezky pro pěší a cyklisty podél stávající komunikace a úprava stávající účelové 

komunikace místě křížení nebudou mít na fungování biokoridoru již zásadní vliv. Orgán ochrany 

přírody souhlasí s předloženým záměrem, i když bude částečně umístěn v ploše lokálního 

biokoridoru. 
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OŽP MMB požaduje dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetací při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině - rostliny a 

jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání. 

Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu závěrečné 

prohlídky stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Následná údržba nově vybudované zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo k její 

devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu. 

11. Závazné stanovisko  Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, referátu ochrany 

ovzduší č.j.: MMB/0444308/2018/SEMI ze dne: 22.10.2019: 

Do dalšího stupně PD budou zapracována navrhovaná technická a organizační opatření k omezení 

prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch, očista komunikací, organizační opatření 

atd. 

Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší. 

12. Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK/148809/2019 ze dne 

22.10.2019: 

1. Příprava stavby společné stezky bude respektovat záměr obchvatu Tuřan a v navazujících 

řízeních bude s přípravou obchvatu Tuřan koordinována (pozn. SÚ, předložená dokumentace  řeší 

úseky A a B, které se nachází  mimo plánovaný obchvat Tuřan) .  

2. Podrobnosti technického řešení společné stezky v těsném souběhu se stávající silnicí II/417 

budou projednány a odsouhlaseny s pověřeným správcem silnice II. a III, třídy na území JMK, tj. 

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK),  

pozn. SÚ, doloženo vyjádření SÚS  zn. 6444/2021/HrMi ze dne 17.5.2021 které doplňuje vyjádření zn. 

19496/2019HrMi ze dne 18.10.2019, jedná se o technické a realizační podmínky, které budou 

zohledněny v dokumentaci  a podmínkách stavebního povolení . 

13. Úřadu pro civilní letectví závazné stanovisko zn. 1006/19 ze dne 13.11.2019  

1. Bude dodržena předložená projektová dokumentace zpracovaná spol. Ing. Jiří Šerek, IČ 40384063; 

autorizoval jako hlavní projektant Ing. Jiří Šerek (ČKAIT 1000393); ve verzi DÚR 09/2019. 

2. Maximální výška plánované výsadby stromů (S0 08 Vegetační úpravy - stromořadí podél stezky) 

nesmí, ani ve vzrostlé formě, zasahovat do ochranných pásem letiště Bmo/Tuřany (LKTB). K 

dokumentaci (pro územní řízení) bylo vydáno stanovisko provozovatele letiště Brno/Tuřany 

(společnost  LETIŠTĚ  BRNO, a.s.) zn. BRQAS524 ze dne 11. 11. 2019 (pozn. SÚ doplněno zn. 

BRQAS/1210180 ze dne 12.5.2021). 

3. V průběhu provádění stavebních prací musí být vhodnými opatřeními omezena prašnost, aby 

nedošlo ke snížení dohlednosti a tím omezení bezpečnosti letového provozu. 

4. Osvětlení ploch musí být vybaveno optikou zamezující vyzařování světla nad rovinu 900, aby 

nedocházelo k záměně a tím nežádoucímu ohrožení bezpečnosti leteckého provozu (stavba se nachází 

V OP proti nebezpečným a klamavým světlům). 

5. Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů, vrtných plošin apod.) v průběhu realizace stavebních 

prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění 

naleznete na adrese http://www.caa.cz/dokumenty/formuláře/sekce provozní/žádost o povolení 

činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v OP. Dokument vyplněný všemi dotčenými stranami 

doručte ÚCL v předstihu alespoň 30 dní před plánovaným nasazením mechanizace. 

6. V případě změn projektové dokumentace z hlediska umístění stavby či navýšení objektů 

požadujeme předložení nové žádosti o posouzení změn stavebního záměru. 

14. Řízení letového povozu zn. 11635/2021/RLPCR ze dne 14.1.2022: výška vzrostlých nově vysázených 

stromů nepřesáhne výšku 12 m. 

Stavební úřad dále stanoví podmínky pro realizaci staveb, které nevyžadují stavební povolení   či 

ohlášení - SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova, SO 402 přeložka vedení CETIN,  

15. Stavba bude provedena dodavatelsky, subjektem  oprávněným  k provádění stavebních  nebo 

montážních prací, jako předmětu  své činnosti podle zvláštních předpisů, při provádění  stavby musí 

být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. 
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16. Žadatel zajistí vytyčení trasy stavby odborně způsobilými osobami dle zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství, v platném znění. 

17. Návrh obnovy komunikační plochy odsouhlasíte s akciovou společností Brněnské komunikace, které 

dotčené komunikace, uvedené do původního stavu a vyčištěné, předáte protokolárně zpět. 

18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 

a dbát o ochranu  zdraví osob na staveništi a kolemjdoucích osob. 

19. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě.  

20. Dodržíte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných 

pásem. Při realizaci stavby dodržte ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

V případě odkrytí sítě či zařízení uvědomíte o tom jejich vlastníka či správce. Obnažené vedení 

(zařízení) musí být zajištěno před poškozením, armatury musí zůstat ovladatelné a přístupné. Před 

provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti 

dotčené inženýrské sítě. Výsledek kontroly zapište do stavebního deníku. Zejména dodržte podmínky, 

uvedené ve vyjádření společností: 

- Dopravní podnik města Brna, a.s. zn. 13049/2019/5040 ze dne 17.10.2019 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. 722/008453/2021/JŠn ze dne 14.4.2021, zn. 

722/023247/2019/EŠk/Šk ze dne 14.11.2019, zn. 722/024265/2019/EŠk/Šk ze dne 28.11.2019 

- GridServices, s.r.o. zn. 5002018134 ze dne 21.10.2019, zn. 5002042307 ze dne 21.11.2019 

- E.ON Distribuce, a.s. zn. B6941-26011938 ze dne 18.10.2019, R25316-27003562 ze dne 

27.11.2019 

- Technické sítě Brno, a.s., č.j. TSB/04467/2021 ze dne 14.5.2021,  

- CETIN, a.s. č.j. 778430/19 ze dne 15.10.2019 

- Vodafone Czech Republic, a.s. zn. 210413-1022280575 ze dne 12.4.2021 Telia Carrier Czech 

Republic, a.s., zn. 1312100916 ze dne 14.4.2021 

- MOSOTIS, s.r.o, zn. 1013/19 ze dne 5.12.2019 

21. Zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí je nutné provádět ručně se 

zvýšenou opatrností a dodržovat ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí. 

22. Žadatel je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

existence stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrana proti hluku.  

23. Žadatel zajistí v průběhu stavby zachování bezpečného přístupu ke všem sousedním nemovitostem. S 

případným omezením plynulého přístupu v důsledku stavby je povinen všechny vlastníky přilehlých 

nemovitostí včas seznámit. 

24. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození a znečištění komunikačních ploch, v opačném případě 

žadatel závady odstraní na vlastní náklady dle podmínek vlastníka komunikace. V průběhu prací musí 

být každé znečištění komunikace okamžitě bez vyzvání odstraněno. 

25. Staveništní doprava nesmí překročit tonáž odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení.   

26. Při výstavbě aplikujte a dodržujte účinná technická  a organizační opatření omezující prašnost při 

stavebních pracích např. skrápění, udržování čistoty příjezdových komunikací, zabránění roznášení 

sypkých hmot nebo jiného stavebního materiálu do ovzduší apod.   

27. Bude prováděna pravidelná kontrola a v případě zjištění  znečištění  očista vozidel opouštějících 

staveniště. 

28. Při výkopových pracích na veřejném prostranství postupujte podle obecně závazné vyhlášky města 

Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.  

29. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zajištěna geodetickými metodami v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv; musí obsahovat číselné polohové i výškové údaje o 

zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace geodetického zaměření v elektronické 

formě a technické zprávy je stavebník povinen předat na odbor městské informatiky Magistrátu města 

Brna. 
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30. Po dokončení staveb, uvedených v § 119 odst. 1 stavebního zákona, požádejte stavební úřad ÚMČ 

Brno – Tuřany o vydání kolaudačního souhlasu.  Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

budou předloženy následující doklady: 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby  

- geodetické zaměření skutečného provedení   

- doklad o vytýčení stavby 

- výchozí revizní zprávy a potvrzení  o provedení kontrol a zkoušek zařízení  

- zápis  o předání a převzetí dokončené dodávky  

- stavební deník 

- doklady vyplývající ze stanovisek dotčených správních orgánů a  vyjádření účastníků řízení  

- doklad o předání zaměření skutečného provedení stavby MMB-OMI    

- doklady o zákonné likvidaci odpadů z výstavby 

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a materiálů   

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

- statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00  Brno 

- vlastníci dotčených pozemků umístěním stavby parc. č. 2236/1, 4127, 4179, 4180, 4201, 4217, 4218, 

4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227/1, 4227/2 v katastrálním území Tuřany, parc. 

č. 121/1, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 448 v katastrálním území Dvorska. 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.6.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, nazvané „stezka pro pěší a 

cyklisty Tuřany - Dvorska - 1. etapa“,  na pozemcích parc. č. 2236/1, 4127, 4179, 4180, 4201, 4217, 

4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227/1, 4227/2 v katastrálním území Tuřany, 

parc. č. 121/1, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 448 v katastrálním území Dvorska.  

Jedná se o stavbu, uvedenou v § 1 odst. 2 písm. d)  zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o urychlení výstavby"), „v územně plánovací dokumentaci 

vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související“. 

Stavba je veřejně prospěšnou stavbu, uvedenou v opatření obecné povahy č. 03/2009, vydaném 

statutárním městem Brnem – Změny územního plánu města Brna 2006 – II-23, v souboru  č. B45/06-II, 

VPS 45/06-II „stavba rozšíření stávající komunikace v ulici Pratecká pro výstavbu cyklistické stezky“. 

 

Stavební  úřad stanovil okruh účastníků řízení pro územní řízení podle § 85 stavebního zákona takto:  

 žadatel: statutární město Brno 

 obec:  statutární město Brno,  zastoupené starostou MČ Brno - Tuřany Radomírem Vondrou, 

 vlastníci pozemků nebo stavby na kterých má být záměr uskutečněn  

parc.č. 4127, 4179, 4201, 4218, 4227/2, k.ú. Tuřany: statutární město Brno (žadatel) 

parc.č. 2236/1, k.ú. Tuřany: Jihomoravský kraj 

parc.č. 4180, k.ú. Tuřany: Pavel Bárta, Petr Bárta, Marie Zigmundová 

parc.č. 4217, k.ú. Tuřany: Miloš Hrabálek, Jaroslav Pospíšil, Pavel Pospíšil 

parc.č. 4219, k.ú. Tuřany: Jan Daněk, MUDr. Hana Meluzínová 

parc.č. 4220, k.ú. Tuřany: Josef Richter 

parc.č. 4221, k.ú. Tuřany: Tomáš Franc 

parc.č. 4222, k.ú. Tuřany: Marie Javorová, Jitka Mokrá 

parc.č. 4223, k.ú. Tuřany: Jan Sedláček 

parc.č. 4224, k.ú. Tuřany: Ludmila Šiková 

parc.č. 4225, k.ú. Tuřany: MUDr. Antonín Fila, JUDr. Jan Fila, Ing. arch. Radek Fila,  

                                          Martin Krejčí, Ondřej Krejčí 

parc.č. 4226, k.ú. Tuřany: Luděk Legner 

parc.č. 4227/1, k.ú. Tuřany: Zdeňka Drlíčková, Patr Klaška 

parc.č. 121/1, 406, 407, 408, 413, 448, k.ú. Dvorska: statutární město Brno (žadatel) 

parc.č. 404, k.ú. Dvorska: Ing. Jindřich Životský 

parc.č. 405, k.ú. Dvorska. Jihomoravský kraj 
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 osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 

být územním rozhodnutím přímo dotčeno,  

parc. č. 2065/15, 2065/105, 2065/96, 2065/86, 2065/78, 2065/91, 2065/92, 2234/9, 2236/4, 2236/5, 

2237, 2276/1, 4070, 4071, 4085, 4086, 4087, 4090, 4093, 4096, 4097, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 

4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111/4, 4125, 4130/2, 4143, 4151, 4152, 

4095, 4142, 4153, 4168, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4193, 4194, 

4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4202, 4203, 4206, 4208, 4210, 4211, 4213, 4215, 4228, 4229, 

4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4321, 4322, 4325, 4326, 4327, 4328, 125, 215, 2065/107, 2065/82, 

2065/106, 2065/108, 4130/1, 4181, 4207, 4204, 4205, 4209, 4212, 4214, 4216, 4092/1, 4126/1, 

4112/1, 4111/3 v katastrálním území Tuřany, parc. č. 23, 26, 49/4, 49/5, 49/6, 49/14, 17, 25/4, 25/2, 

25/1, 49/9, 49/15, 49/16, 49/10, 49/7, 49/8, 49/11, 236, 286/1, 287, 354/25, 354/3, 449, 450, 452, 454, 

465, 160, 354/11, 416, 354/14, 354/44, 354/9, 354/12, 400, 402, 403, 411, 401, 414, 409, 472, 420, 

415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 460, 435, 447, 451, 453/1, 455, 456, 458, 461, 464, 462, 463, 466, 

474, 480, 675, 680, 672, 677, 679/1, 1, 2, 3, 21, 122/1, 124, 140, 158, 159, 170, 237, 354/6, 354/8, 

354/7, 354/2, 354/4, 25/5, 25/6, 257/1, 49/3, 49/12, 49/13, 49/17, 49/23, 457, 678, 19/1, 354/46 v 

katastrálním území Dvorska 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Brno, Dvorska č.p. 73, č.p. 34, č.p. 51, č.p. 99, č.p. 39, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 37, č.p. 41, č.p. 

107 a č.p. 49 

 vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury: LETIŠTĚ BRNO a.s.; Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s.; GasNet Služby, s.r.o.; EG.D, a.s.; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje; Dopravní podnik města Brna, a.s.; Technické sítě Brno, akciová 

společnost; CETIN a.s.; InfoTel, spol. s r.o.; Telia Carrier Czech Republic a.s.; MOSOTIS s.r.o.; 

MERULOS s.r.o.; SOLEVA s.r.o.; Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení 

ochrany územních zájmů Brno. 

V rámci řízení byla doložena následující stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření  účastníků 

řízení: 

- Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje,  závazné stanovisko č.j. 

MMB/0429884/2019, ze dne 6.11.2019,  

- Magistrát města Brna, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. MMB/0425441/2019 ze dne 

19.11.2019, usnesení č.j. MMB/0661364/2021 ze dne 7.3.2022 

- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, stanovisko  č.j.: MMB/0425087/2019/JN ze dne 

13.11.2019 

- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, závazné stanovisko  č.j.: 

MMB/0444308/2019/SEMI ze dne 22.10.2019 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  závazné stanovisko č.j.  JMK  

148809/2019 ze dne 22.10.2019 

- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. JMK45717/2022 ze dne 

23.3.2022 (trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF) 

- Magistrát města Brna, odbor investiční, stanovisko č.j. MMB/0163776/2021 ze dne 28.4.2021 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje  

souhlasné stanovisko č.j.: KRPB-223221-1/ČJ-2019-0600DI-SBL ze dne  16.10.2019 

- Řízení letového provozu ČR zn.11635/2021/RLPCR ze dne 14.1.2022 

- Úřad pro civilní letectví č.j. 11903-19-701 ze dne 13.11.2019 

- Letiště Brno, a.s. zn. BRQAS524 ze dne 11.11.2019, prodloužené vyjádřením zn. 

BEQAS/1210180 ze dne 12.5.2021 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,  závazné stanovisko spis. zn.: 95830/2019-

1150-OÚZ-BR ze dne 23.10.2019 

- Správa a údržby silnic Jihomoravského kraje,  zn. 19496/2019/HrMi ze dne 18.10.2019 

prodloužené a doplněné stanoviskem zn. 6444/2021/HrMi ze dne 17.5.2021 

- Brněnské komunikace a.s., vyjádření č.j. BKOM/27951/2019 ze dne 13.11.2019 

- Dopravní podnik města Brna zn. 13049/2019/5040 ze dne 17.10.2019 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., souhlasná stanoviska s podmínkami č.j. 

722/024265/2019/EŠk/Šk ze dne 28.11.2019, č.j.: 722/023247/2019/EŠk/Šk ze dne 14.11.2019, 

prodloužení platnosti zn. 722/008453/2021/JŠn ze dne 14.4.2021 
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- GridServices, s.r.o., stanoviska  zn. 5002018134 ze dne 21.10.2019 a zn. 5002042307 ze dne 

27.11.2019 

- Teplárny Brno, a.s. zn. 22726/2019/TB ze dne 16.10.2019 

- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření o existenci zařízení DS  zn. B6941-26011938 ze dne 18.10.2019, 

souhlas s činností v OP DS zn. R25316-27003562 ze dne 27.11.2019 

- Technické sítě Brno, a.s., vyjádření zn. TSB/05620/2021 ze dne 11.5.2021, prodloužené a 

doplněné vyjádřením zn. TSB/0446/2021 ze dne 14.5.2021 

- CETIN, a.s., vyjádření  č.j. 778430/19 ze dne 15.10.2019 

- Vodafone Czech Republic, a.s.zn. 210412-1022280575 ze dne 12.4.2021 

- Telia Carrier Czech Republic, a.s., zn 1312100916 ze dne 14.4.2021 

- SITEL, s.r.o., zn. 1112101527 ze dne 12.4.2021 

- OPTILINE, a.s., zn. 1412100843 ze dne 12.4.2021 

- ČD Telematika, a.s. č.j. 1201913118 ze dne 6.8.2019 

- České radiokomunikace, a.s., zn.UPTS/OS/27201/2021 ze dne 12.4.2021 

- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., č. 1997 dne 25.10.2019 

- SMART Comp, a.s., č. V-0774/2019 ze dne 12.5.2021 

- FASTER CZ spol. s r.o., ze dne 28.8.2019 

- NetDataComm, s.r.o,,souhlas ze dne 3.5.2021     

- Itself, s.r.o., č.j. 19/003684 ze dne 23.8.2019 

- T-mobile Czech Republic, a.s., zn. E18644/21 ze dne 12.4.2021 

- DialTelecom, a.s., zn. BM893517 ze dne 13.4.2021 

- MOSOTIS, s.r.o., zn. 1013/19 ze dne 5.12.2019, zn. 0802/19 ze dne 3.9.2019 

- MERULOS, s.r.o., zn. 1015/19 ze dne 5.12.2019 

- SOLEVA, s.r.o., zn. 1014/19 ze dne 5.12.2019 

- MČ Brno – Tuřany, vyjádření č.j. MČBT/2566/2021/Pol ze dne 27.4.2021 

 

Podmínky, stanovené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních, byly stanoveny ve výroku 

rozhodnutí a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Podmínky, které se týkají 

realizace stavby budou zohledněny ve stavebním povolení. 

Průběh řízení:  

- Dnem podání žádosti, dne 2.6.2021, bylo zahájeno územní řízení.  

- Veřejnou vyhláškou dne 1.7.2021 č.j. MČBT/4771/2021 oznámil zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 

odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v 

území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

- Účastníci řízení byli v oznámení poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s 

podmínkami zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, neboť se jedná o 

stavbu uvedenou v § 1 odst. 5 tohoto zákona; že v souladu s § 2 odst. 5) tohoto zákona se 

oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se 

doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným 

orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Dále byli poučeni, že v 

souladu s § 184a odst. 3) stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby 

nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební 

záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

- V rámci řízení uplatnili svoje námitky účastníci řízení: 

 dne 21.7.2021 paní Jitka Mokrá, spoluvlastník pozemku parc.č.4222, k.ú. Tuřany, námitka 

evidovaná pod č.j. MČBT/5156/2021, 

 dne 27.7.2021 společnost MERULOS, s.r.o., vlastník a provozovatel fotovoltaické elektrárny 

na pozemku par.č. 2276/1 k.ú. Tuřany a pozemku parc.č. 412, k.ú. Dvorska, a oprávněný 

z věcného břemena k pozemku parc.č. 2276/1, k.ú. Tuřany, které jej opravňuje k užívání 

pozemku za účelem umístění a provozování FVE, námitka evidovaná pod č.j. 

MČBT/5301/2021, 
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 dne 27.7.2021 společnost SOLEVA, s.r.o., vlastník a provozovatel fotovoltaické elektrárny 

na pozemku par.č. 2276/1 k.ú. Tuřany, a oprávněný z věcného břemena k pozemku parc.č. 

2276/1, k.ú. Tuřany, které jej opravňuje k užívání pozemku za účelem umístění a 

provozování FVE, námitka evidovaná pod č.j. MČBT/5302/2021, 

 dne 27.7.2021 společnost MOSOTIS, s.r.o., vlastník a provozovatel VN přípojky  

fotovoltaické elektrárny na pozemku par.č. 2276/1 k.ú. Tuřany a pozemku parc.č. 412, k.ú. 

Dvorska, a oprávněný z věcného břemena k pozemku parc.č. 4127 a 4217, k.ú. Tuřany, které 

jej opravňuje k užívání pozemku za účelem umístění a provozování přípojky  FVE, námitka 

evidovaná pod č.j. MČBT/5303/2021, 

 dne 2.8.2021 pan JUDr. Jan Fila, spoluvlastník pozemku parc.č.4225, k.ú. Tuřany, námitka 

evidovaná pod č.j. MČBT/5437/2021. 

- Dne 19.8.2021 se žadatel, Brněnské komunikace, podáním evidovaným pod č.j. MČBT/5840/ 

2021 vyjádřil k podaným námitkám a předložil situační výkresy s aktualizovaným ochranným 

pásmem dotčené fotovoltaické elektrárny. 

- Dne 24.82021 veřejnou vyhláškou č.j. MČBT/5943/2021 sdělil stavební úřad  účastníkům řízení, 

že se mohou seznámit s podklady v rozhodnutí do 10 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. 

- Stavební úřad před vydáním rozhodnutí  zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti 

podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění 

navrhované stavby v území. Žadatele proto dne 11.10.2021 výzvou  č.j.  MČBT/7144/2021 

vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení usnesením č.j. MČBT/7159/2021 dne 11.10.2021 

přerušil do 30.4.2022. 

- Dne 11.4.2022 žadatel, podáním evidovaným pod č.j. MČBT/2654/2022, doplnil chybějící 

podklady v řízení.  

- Dne 25.4.2022 stavební úřad veřejnou vyhláškou č.j. MČBT/2950/2022 oznámil pokračování 

územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle 

ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře 

známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 

námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad  v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

sdělil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí nejpozději do 5 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro případné podání námitek či připomínek.  

- Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desku dne 26.4.2022 a sejmuta 15. den, tj. dne 

11.5.2022, lhůta pro podání či doplnění námitek, připomínek či doplnění závazných stanovisek 

běžela od 12.5.2022 do 27.5.2022. Lhůta pro seznámení s podklady plynula od 27.5.2022 do 

1.6.2022.   

- Ve stanovených lhůtách již stavební úřad žádné další námitky, připomínky ani doplnění  

stanovisek dotčených správních orgánů neobdržel. Možnosti seznámit se s podklady v řízení 

rovněž nikdo z účastníků řízení nevyužil. 

Stavební úřad v územním řízení posoudil, podle § 90 odst. 1 stavebního zákona zda je záměr žadatele 

v souladu s požadavky: 

 tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

 na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

 zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací: 

Odbor územní plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, po posouzení záměru, ve svém vyjádření č.j. 

MMB/0429884/2019/Map ze dne 6.11.2019 dospěl k  závěru, že výše uvedený záměr je z hlediska 

souladu s politikou územního rozvoje, vydanou územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování 

cílů a úkolů územního plánování přípustný. 
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Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 5.10.2016, účinné od 3.11.2016 (dále jen ZÚR), 

které jsou dle ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona závazné pro rozhodování v území zpřesnily vymezení 

Metropolitní rozvojové oblasti Brno, stanovily obecné požadavky na uspořádání a využití území a úkoly 

pro územní plánování. Celé správní území statutárního města Brna je součástí zpřesněného vymezení 

Metropolitní rozvojové oblasti Brno. 

Posuzovaný záměr v části úseku „C" je dle ZÚR křížen vymezeným návrhovým koridorem pro silniční 

dopravu DS29 -11/380 Tuřany, obchvat včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba). 

Do doby výstavby obchvatové komunikace bude stezka napojena na stávající účelovou komunikaci na 

pozemku p.č. 4142 v k.ú. Tuřany, která vede v trase budoucího obchvatu. Konečné řešení je navrženo 

pomocí stykové křižovatky se světelně signalizačním zařízením a sdruženým přechodem pro chodce a 

přejezdem pro cyklisty. Křižovatka bude součástí stavby obchvatu Tuřan. 

Posuzovány záměr není v rozporu s obecnými principy a požadavky stanovenými a řešenými v ZÚR 

(konkrétně viz čl. 71, 119- 123) a neznemožní realizaci záměru vyplývajícího ze ZÚR. Křížení 

předmětného záměru s vymezeným návrhovým koridorem D529 je vzájemné koordinováno. 

Z hlediska Územního plánu města Brna ze dne 3.11.1994, úplné znění ke dni 16.10.2019, vč. obecné 

závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna 

(dále jen ÚPmB), ve znění pozdějších předpisů, a grafické části, který je dle ust. 43 odst. 5 a § 189 odst. 2 

stavebního zákona závazný pro rozhodování v území, jsou pozemky p.č. 2065/100, 2065/101, 2065/105, 

2065/106, 2065/107, 20657108, 2236/1, 4127, 4142, 4143, 4151, 4152, 4179, 4180, 4201, 4217, 4218, 

4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227/1, 4227/2, v k.ú. Tuřany, a p.č. 121/1, 404, 405, 

406, 407, 408, 413, 448, v k.u. Dvorska, obec Brno, v rozsahu dotčení předloženým záměrem, součástí: 

- PLOCH PRO DOPRAVU s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem PLOCHY 

KOMUNIKACÍ A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU, 

- stavebních návrhových PLOCH PRO DOPRAVU s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním 

typem TĚLESA DOPRAVNÍCH STAVEB (násypy, zářezy), REZERVY PLOCH PRO DOPRAVU, 

- jen úsek „A" okrajově nestavebních - volných návrhových PLOCH KRAJINNÉ ZELENĚ 

s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem KV - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

VŠEOBECNÉ se závazně vymezeným ochranným režimem územního systému ekologické stability 

(ŮSES) – lokálním biokoridorem, který omezuje stanovenou funkci (účel využití) plochy, 

- jen úsek „B" nestavebních - volných stabilizovaných PLOCH ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - 

ZPF.  

V území dotčeném posuzovaným záměrem je vymezena veřejně prospěšná stavba (VPS) VPS45/06-

II - stavba rozšíření stávající komunikace v ulici Pratecké pro výstavbu cyklistické stezky, vydaná 

opatřením obecné povahy č.3/2009 , které nabylo účinnosti dne 1.8. 2009. 

Jedná se o VPS vymezenou dle režimu zákona č. 183/2006 Sb, a uvedenou v opatření obecné 

povahy, kterými jsou změny ÚPmB po 1. 1. 2007 vydávány (textové a grafická část). 

Posuzovaný záměr, mimo dotčené území záměrem vymezeným v ZÚR, se nachází převážně ve 

stabilizovaném území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Jedná se 

novostavbu stezky pro společný provoz pěších a cyklistů vedoucí podél komunikace, propojující Tuřany a 

Dvorska, která zajistí průchodnost území pro pěší a cyklistickou dopravu, přístup k pozemkům a 

bezpečnější provoz. 

Úseky stezky „A" a „B" jsou umístěny v nezastavěném území. Úsek stezky „A“ vyvolá v místě křížení s 

lokálním biokoridorem ÚSES prostorové nespojitosti, které jsou svým marginálním charakterem (kolmé 

křížení vyvolávající minimální zásah) v souladu s metodikou vymezování ÚSES a neovlivní tak 

případnou následnou realizaci a funkčnost předmětné části ÚSES. Záměr je tedy z hlediska ÚSES 

přípustný. 

Úsek stezky „C" je umístěn v zastavěném území, v plochách pro dopravu a v plochách SV, ve kterých je 

umístění komunikaci dle výše uvedených regulativů přípustné. 

Z hlediska funkčního uspořádání je posuzovaný záměr v území přípustný. 

Posuzovaný záměr (stezka) nemá dopad na intenzitu využití území. Pro posuzovaný záměr ÚPmB 

nestanovuje prostorové regulativy. 

Na základě výše uvedeného dospěl OÚPR MMB k závěru, že navrhovaný záměr, mimo dotčené území 

záměrem vymezeným v ZÚR (ve kterém dosud nebyl dosud zpřesněn), respektuje funkční a prostorové 

regulativy dotčených ploch a je v souladu s platným Územním plánem města Brna. 

Vzhledem k tomu, že se posuzovaný záměr nachází v nezastavěném území, tak v části, ve které není 

zpřesněn ÚPmB v souvislosti se záměry ze ZÚR, byl posouzen především v souladu s § 18 odst. 5., podle 
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kterého lze v nezastavěném území umisťovat účelové komunikace a dále taková technická opatření a 

stavby, které zlepší podmínky jeho podmínky pro účely rekreace a cestovního ruchu. 

Jedná se o novostavbu stezky pro společný provoz pěších a cyklistů, která zajistí bezpečnější pohyb 

pěších a cyklistů v území, jehož realizací dochází ke zlepšení oproti stávajícímu stavu. Na základě výše 

uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 

a § 19 stavebního zákona. 

Stavební úřad dále zkoumal soulad stavebního záměru s požadavků zvláštních právních předpisů a 

se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly 

k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která nebyla ve vzájemném rozporu a 

jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části rozhodnutí, v souladu s požadavky 

§ 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů. 

Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit své námitky a připomínky. 

Po posouzení žádosti, tak, jak je uvedeno v § 90 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že:  

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Brna a s cíli a úkoly 

územního plánování. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno 

respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba není výrobního charakteru, 

neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa. Stavba si nevyžádá žádné opatření v území. Záměr není v 

rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, stavba nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o 

chráněném území nebo ochranném pásmu ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební 

uzávěře.  

Záměr je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání 

území stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb., které se stavbou a jejím způsobem 

užívání souvisí.  

Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, 

pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. 

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

výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  

1) paní Jitka Mokrá, spoluvlastník pozemku parc.č. 4222, k.ú. Tuřany, námitka evidovaná pod č.j. 

MČBT/5156/2021, dne 21.7.2021: 

„ Po realizaci cyklostezky nebude zbývající pozemek přístupný z hlavní komunikace, tím bude 

omezené další využití pozemku pro případnou další zástavbu, nebo prodej. Požaduji vyřešit příjezd a 

přístup  na pozemek. Dále požaduji uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na danou část pozemku 

s uvedením ceny, nebo jiným způsobem garantovat cenu. Můj požadavek je 2000 Kč za 1 m2, což je 

v Brně obvyklá cena pozemků pro výstavbu komunikací.“ 

Stavební úřad: 

Přístup a příjezd na pozemek nebude nijak dotčen, pozemek parc.č. 4222 je i bude nadále přístupný 

z účelových komunikací na pozemcích 4228 a 4218, vše k.ú. Tuřany.  

Na všechny pozemky, dotčené veřejně prospěšnou stavbou  B/45/06-II, trať VPS 45/06-II„ 

cyklostezky“ je v katastru nemovitostí vyznačeno předkupní právo podle § 101 stavebního zákona 

s oprávněním pro  statutární město Brno, další postup při výkupu pozemku bude řešen na základě 

pravomocného  územního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 101 stavebního zákona.  

2) společnost MERULOS, s.r.o., vlastník a provozovatel fotovoltaické elektrárny na pozemku 

par.č. 2276/1 k.ú. Tuřany a pozemku parc.č. 412, k.ú. Dvorska, a oprávněný z věcného břemena 

k pozemku parc.č. 2276/1, k.ú. Tuřany, které jej opravňuje k užívání pozemku za účelem 

umístění a provozování FVE, námitka evidovaná pod č.j. MČBT/5301/2021, dne 27.7.2021: 
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„Účastník tímto ve smyslu § 89 odst. 3 stavebního zákona předkládá Stavebnímu úřadu následující 

námitky proti umístění Záměru.  

A) Vady žádosti o vydání územního rozhodnutí:   

9) z oznámení vyplývá, že Záměr má být realizován mimo jiné na pozemcích parc. č. 2236/1 v 

katastrálním území Tuřany a parc. č. 404 a 405 v katastrálním území Dvorska, na které zasahuje 

ochranné pásmo FVE ve smyslu ustanovení § 46 energetického zákona, a to právě na částech 

pozemků, které jsou dotčeny tímto ochranným pásmem.  

10) Dle uvedeného ustanovení energetického zákona se v bezprostřední blízkosti výroben elektřiny 

nachází ochranné pásmo, ve kterém je možno realizovat Záměr pouze se souhlasem vlastníka 

příslušné části elektrizační soustavy, tedy se souhlasem Účastníka.  

11) Účastník je tak názoru, že Žadatel je povinen v souladu s § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona 

připojit k Žádosti „stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem“.  

12) Za stanovisko vlastníka technické infrastruktury ve smyslu citovaného ustanovení stavebního 

zákona je přitom třeba považovat souhlas vlastníka části energetické soustavy ve smyslu § 46 

odst. 11 energetického zákona s umístěním stavby v ochranném pásmu. 

13) Účastník upozorňuje, že příslušný souhlas s umístěním Záměru doposud neudělil.   

14) Dle § 86 odst. 2 písm. c stavebního zákona je tímto Žádost vadná, neboť neobsahuje stavebním 

zákonem předepsané náležitosti. Stavební úřad by proto měl Žadatele vyzvat k jejich doplnění (§ 

45 odst. 2 správního řádu5) a současně Řízení přerušit dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Pokud by Žadatel neodstranil uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě, Stavební úřad by měl 

Řízení dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastavit.  

B) Zastínění části FVE  

15) Účastník dále namítá, že realizací Záměru v bezprostřední blízkosti FVE může Účastníkovi 

vzniknout újma v důsledku zastínění části FVE. 

16) Podnikatelská činnost Účastníka spočívá v provozování FVE. Ve FVE dochází k transformaci 

energie slunečního záření na elektřinu, tj. k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve 

smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie. Množství elektřiny vyrobené ve FVE je pak 

přímo úměrné množství slunečních paprsků (fotonů) dopadajících na plochu jednotlivých 

solárních panelů instalovaných ve FVE.  

17) Z projektové dokumentace k Záměru předložené Žadatelem dne 10. 10. 2019 Účastníkovi vyplývá, 

že v rámci realizace objektu (SO) 802 s názvem „vegetační úpravy – stromořadí podél stezky“ má 

dojít k výsadbě nového stromořadí v bezprostřední blízkosti jižní hrany úseku „A“ plánované 

stezky, která má sestávat z ovocných dřevin se zapěstovanou korunou ve výšce 1,6 m nad úrovní 

terénu. 

18) Výsadba těchto dřevin by tedy měla proběhnout v těsné blízkosti ochranného pásma FVE jižním 

směrem od FVE. Lze přitom předpokládat, že tyto dřeviny v budoucnu dosáhnou takové výšky, že 

dojde k částečnému zastínění FVE, zejména pak nejjižněji umístěných solárních panelů. 

Projektová dokumentace však dle informací Účastníka neobsahuje jakákoliv opatření, která by 

vedla k zamezení potenciálního zastínění FVE, což může mít za následek snížení množství 

elektřiny vyrobené ve FVE a s tím spojený vznik újmy na straně Účastníka. O uvedeném v 

minulosti Účastník informoval rovněž i Žadatele. V této věci však doposud nedošlo k uzavření 

jakékoliv dohody mezi Účastníkem a Žadatelem.  

19) Účastník má tak za naprosto stěžejní, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno, že Účastníkovi 

nevznikne v souvislosti s umístěním a realizací Záměru žádná újma spočívající především v ušlém 

zisku za snížení množství elektřiny vyrobené ve FVE v důsledku částečného zastínění solárních 

panelů vegetací vysazenou při realizaci Záměru.  

20) Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k dohodě mezi Účastníkem a Žadatelem ohledně řešení 

důsledků spojených s možným zastíněním FVE, přičemž Účastníkovi předložená projektová 

dokumentace neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení potenciálního zastínění 

FVE, Účastník nesouhlasí s realizací Záměru.  

C) Zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE  

21) Účastník namítá, že realizací Záměru v bezprostřední blízkosti FVE dojde ke vzniku újmy z 

důvodu zvýšení prašnosti způsobené realizací Záměru. 
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22) Zvýšením prašnosti v blízkosti FVE dojde k nadměrnému ulpívání prachu na solárních panelech 

FVE, a tím ke snížení osvitu jednotlivých panelů, což se negativně projeví na výkonu FVE. Nadto 

bude Účastník nucen v důsledku zvýšení prašnosti hradit značné náklady na čištění panelů FVE. 

Lze předpokládat, že celková újma způsobená v tomto ohledu Účastníkovi v důsledku realizace 

Záměru bude v řádech statisíců Kč.  

23) Projektová dokumentace nicméně neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení 

zvýšené prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE. Účastník dále uvádí, že v této věci rovněž 

doposud nedošlo k uzavření jakékoliv dohody mezi Účastníkem a Žadatelem.  

24) Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k dohodě mezi Účastníkem a Žadatelem ohledně řešení 

důsledků spojených se zvýšením prašnosti v bezprostřední blízkosti  FVE, přičemž Účastníkovi 

předložená projektová dokumentace neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení 

zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE, Účastník nesouhlasí s realizací Záměru.  

25)  Závěr: S ohledem na výše uvedené Účastník nesouhlasí s umístěním Záměru a požaduje, aby 

Stavební úřad Žádost zamítl. 

Stavební úřad: 

Ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny do 52 kV je stanoveno v  § 46, odst. 7, písm. b) zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, 7 m vně oplocení, stavební úřad obdržel  v rámci 

řízení „koordinační situační výkresy C 3.b a C.3c“, kde je ochranné pásmo  FVE zakresleno. Je zde 

zakreslena i alternativní možnost, kdy by  se jednalo o výrobnu elektřiny nad 52 kV, i v takovém případě,  

s ochranným pásmem 20 m od oplocení, se stavba cyklostezky nachází mimo ochranné pásmo.  Výše 

uplatněné námitky jsou bezpředmětné. Místní stavební úřad vydával pro umístění fotovoltaické solární 

soustavy   s výkonem 22 kV územní rozhodnutí č. T/2/2009 č.j. STU/1374/2008/Sk-07.   

Uplatněné  námitky v řízení stavební úřad vyhodnotil  na základě výše uvedeného  jako irelevantní  a 

námitkám nevyhovuje. 

 

3) společnost SOLEVA, s.r.o., vlastník a provozovatel fotovoltaické elektrárny na pozemku par.č. 

2276/1 k.ú. Tuřany, a oprávněný z věcného břemena k pozemku parc.č. 2276/1, k.ú. Tuřany, 

které jej opravňuje k užívání pozemku za účelem umístění a provozování FVE, námitka 

evidovaná pod č.j. MČBT/5302/2021, dne 27.7.2021 

„Účastník tímto ve smyslu § 89 odst. 3 stavebního zákona předkládá Stavebnímu úřadu následující 

námitky proti umístění Záměru.  

D) Vady žádosti o vydání územního rozhodnutí:   

15) z oznámení vyplývá, že Záměr má být realizován mimo jiné na pozemcích parc. č. 4227a 2236/1 v 

katastrálním území Tuřany a parc. č. 404 a 405 v katastrálním území Dvorska, na které zasahuje 

ochranné pásmo FVE ve smyslu ustanovení § 46 energetického zákona, a to právě na částech 

pozemků, které jsou dotčeny tímto ochranným pásmem.  

16) Dle uvedeného ustanovení energetického zákona se v bezprostřední blízkosti výroben elektřiny 

nachází ochranné pásmo, ve kterém je možno realizovat Záměr pouze se souhlasem vlastníka 

příslušné části elektrizační soustavy, tedy se souhlasem Účastníka.  

17) Účastník je tak názoru, že Žadatel je povinen v souladu s § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona 

připojit k Žádosti „stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem“.  

18) Za stanovisko vlastníka technické infrastruktury ve smyslu citovaného ustanovení stavebního 

zákona je přitom třeba považovat souhlas vlastníka části energetické soustavy ve smyslu § 46 

odst. 11 energetického zákona s umístěním stavby v ochranném pásmu. 

19) Účastník upozorňuje, že příslušný souhlas s umístěním Záměru doposud neudělil.   

20) Dle § 86 odst. 2 písm. c stavebního zákona je tímto Žádost vadná, neboť neobsahuje stavebním 

zákonem předepsané náležitosti. Stavební úřad by proto měl Žadatele vyzvat k jejich doplnění (§ 

45 odst. 2 správního řádu5) a současně Řízení přerušit dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Pokud by Žadatel neodstranil uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě, Stavební úřad by měl 

Řízení dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastavit.  

E) Zastínění části FVE  
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21) Účastník dále namítá, že realizací Záměru v bezprostřední blízkosti FVE může Účastníkovi 

vzniknout újma v důsledku zastínění části FVE. 

22) Podnikatelská činnost Účastníka spočívá v provozování FVE. Ve FVE dochází k transformaci 

energie slunečního záření na elektřinu, tj. k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve 

smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie. Množství elektřiny vyrobené ve FVE je pak 

přímo úměrné množství slunečních paprsků (fotonů) dopadajících na plochu jednotlivých 

solárních panelů instalovaných ve FVE.  

23) Z projektové dokumentace k Záměru předložené Žadatelem dne 10. 10. 2019 Účastníkovi vyplývá, 

že v rámci realizace objektu (SO) 802 s názvem „vegetační úpravy – stromořadí podél stezky“ má 

dojít k výsadbě nového stromořadí v bezprostřední blízkosti jižní hrany úseku „A“ plánované 

stezky, která má sestávat z ovocných dřevin se zapěstovanou korunou ve výšce 1,6 m nad úrovní 

terénu. 

24) Výsadba těchto dřevin by tedy měla proběhnout v těsné blízkosti ochranného pásma FVE jižním 

směrem od FVE. Lze přitom předpokládat, že tyto dřeviny v budoucnu dosáhnou takové výšky, že 

dojde k částečnému zastínění FVE, zejména pak nejjižněji umístěných solárních panelů. 

Projektová dokumentace však dle informací Účastníka neobsahuje jakákoliv opatření, která by 

vedla k zamezení potenciálního zastínění FVE, což může mít za následek snížení množství 

elektřiny vyrobené ve FVE a s tím spojený vznik újmy na straně Účastníka. O uvedeném v 

minulosti Účastník informoval rovněž i Žadatele. V této věci však doposud nedošlo k uzavření 

jakékoliv dohody mezi Účastníkem a Žadatelem.  

25) Účastník má tak za naprosto stěžejní, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno, že Účastníkovi 

nevznikne v souvislosti s umístěním a realizací Záměru žádná újma spočívající především v ušlém 

zisku za snížení množství elektřiny vyrobené ve FVE v důsledku částečného zastínění solárních 

panelů vegetací vysazenou při realizaci Záměru.  

26) Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k dohodě mezi Účastníkem a Žadatelem ohledně řešení 

důsledků spojených s možným zastíněním FVE, přičemž Účastníkovi předložená projektová 

dokumentace neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení potenciálního zastínění 

FVE, Účastník nesouhlasí s realizací Záměru.  

F) Zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE  

26) Účastník namítá, že realizací Záměru v bezprostřední blízkosti FVE dojde ke vzniku újmy z 

důvodu zvýšení prašnosti způsobené realizací Záměru. 

27) Zvýšením prašnosti v blízkosti FVE dojde k nadměrnému ulpívání prachu na solárních panelech 

FVE, a tím ke snížení osvitu jednotlivých panelů, což se negativně projeví na výkonu FVE. Nadto 

bude Účastník nucen v důsledku zvýšení prašnosti hradit značné náklady na čištění panelů FVE. 

Lze předpokládat, že celková újma způsobená v tomto ohledu Účastníkovi v důsledku realizace 

Záměru bude v řádech statisíců Kč.  

28) Projektová dokumentace nicméně neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení 

zvýšené prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE. Účastník dále uvádí, že v této věci rovněž 

doposud nedošlo k uzavření jakékoliv dohody mezi Účastníkem a Žadatelem.  

29) Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k dohodě mezi Účastníkem a Žadatelem ohledně řešení 

důsledků spojených se zvýšením prašnosti v bezprostřední blízkosti  FVE, přičemž Účastníkovi 

předložená projektová dokumentace neobsahuje jakákoliv opatření, která by vedla k zamezení 

zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti FVE, Účastník nesouhlasí s realizací Záměru.  

 Závěr: S ohledem na výše uvedené Účastník nesouhlasí s umístěním Záměru a požaduje, aby 

Stavební úřad Žádost zamítl. 

Stavební úřad: 

Ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny do 52 kV je stanoveno v   § 46, odst. 7, písm. b) zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, 7 m vně oplocení, stavební úřad obdržel  v rámci 

řízení „koordinační situační výkresy C 3.b a C.3c“, kde je ochranné pásmo  FVE zakresleno. Je zda 

zakreslena i alternativní možnost, kdy by  se jednalo v výrobnu elektřiny nad 52 kV, i v tomto případě,  s 

ochranným pásmem 20 m od oplocení se stavba cyklostezky nachází mimo ochranné pásmo.  Výše 

uplatněné námitky jsou bezpředmětné. Místní stavební úřad vydával pro umístění fotovoltaické solární 

soustavy   s výkonem 22 kV územní rozhodnutí č. T/2/2009 č.j. STU/1374/2008/Sk-07.   
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Uplatněné  námitky v řízení stavební úřad vyhodnotil  na základě výše uvedeného  jako irelevantní  a 

námitkám nevyhovuje. 

 

4) společnost MOSOTIS, s.r.o., vlastník a provozovatel VN přípojky  fotovoltaické elektrárny na 

pozemku par.č. 2276/1 k.ú. Tuřany a pozemku parc.č. 412, k.ú. Dvorska, a oprávněný 

z věcného břemena k pozemku parc.č. 4127 a 4217, k.ú. Tuřany, které jej opravňuje k užívání 

pozemku za účelem umístění a provozování přípojky  FVE, námitka evidovaná pod č.j. 

MČBT/5303/2021, dne 27.7.2021 

Účastník tímto ve smyslu § 89 odst. 3 stavebního zákona předkládá Stavebnímu úřadu následující 

námitky proti umístění Záměru.  

Vady projektové dokumentace  

10. Účastník řízení namítá, že projektová dokumentace Záměru nebyla zpracována řádně.  

11.Z projektové dokumentace k Záměru předložené Žadatelem dne 10. 10. 2019 Účastníkovi vyplývá, 

že v rámci realizace Záměru má dojít ke vzájemnému křížení trasy vedení Přípojky a objektu (SO) 101 

s názvem „stezka – úsek „A“.  

12 Dle ustanovení § 46 energetického zákona se v bezprostřední blízkosti Přípojky nachází ochranné 

pásmo, ve kterém je možno provádět jakékoli stavební činnosti pouze se souhlasem vlastníka 

příslušné části elektrizační soustavy. 

13 Z projektové dokumentace nicméně nevyplývá konkrétní způsob provedení tohoto křížení ani 

opatření, která budou případně přijata, aby byla při realizaci Záměru zajištěna dostatečná ochrana 

Přípojky a ostatních inženýrských sítí v místě křížení proti poškození.  

14 Z tohoto důvodu v minulosti předložil Účastník Žadateli obecné požadavky k provedení Záměru, 

při jejichž splnění souhlasí s umístěním a realizací Záměru v ochranném pásmu Přípojky. Pro úplnost 

Účastník níže uvádí přehled těchto podmínek:  

- Realizací Záměru nesmí být omezen či ohrožen řádný provoz Přípojky, její spolehlivost a bezpečnost 

jejího provozu, a to zejména tím, že by v důsledku realizace Záměru bylo nutné dočasně odpojit 

Přípojku od distribuční soustavy, přerušit její vedení, změnit její umístění či změnit místo připojení k 

distribuční soustavě.  

- Realizací Záměru nesmí být jakkoli omezen či ohrožen řádný provoz FVE, bezpečnost jejich provozu 

ani přerušena či omezena možnost nepřetržité dodávky elektřiny vyrobené ve FVE do distribuční 

soustavy prostřednictvím Přípojky. 

 - Stavební činnost nesmí ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby či způsobit jakoukoli 

škodu na majetku Účastníka či jakékoli třetí osoby.  

- Veškeré výdaje spojené s realizací Záměru na straně Účastníka bude investor stavby, stavebník 

nebo osoba provádějící stavební práce (dále společně jen „Stavebník“) povinen nahradit Účastníkovi 

bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k jejich náhradě. 

- Záměr a jeho provedení musí splňovat podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami.  

- Při provádění stavebních činností musí být dodrženy povinnosti stanovené zákonem o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ním souvisejícím nařízením vlády, jakož 

i dalšími obecně závaznými předpisy vztahujícími se k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti při 

provádění stavebních činností či manipulaci s elektrickým vedením.  

- Stavebník musí před zahájením stavebních prací zajistit vytyčení trasy Přípojky v celé její trase 

dotčené realizací Záměru a prokazatelně seznámit všechny osoby provádějící činnosti na staveništi s 

její polohou, upozornit tyto osoby na případné odchylky od schválené projektové dokumentace, je-li v 

ní Přípojka a její poloha uvedena, a poučit je o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

bezprostřední blízkosti elektrického vedení VN. V případě, že nebude možné trasu Přípojky bezpečně 

určit jiným způsobem, je Stavebník povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond. 

Termín vytyčení trasy Přípojky či výkopu sond je Stavebník povinen oznámit Účastníkovi nebo osobě, 

kterou Účastník určí, alespoň 3 pracovní dny předem a umožnit Účastníkovi nebo této osobě účast při 

těchto činnostech a jejich kontrolu.  

- Vytyčená trasa vedení Přípojky musí být řádně zobrazena ve všech vyhotoveních schválené 

projektové dokumentace a musí být vyznačena dobře viditelným způsobem přímo na staveništi. 
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Označení trasy Přípojky na staveništi musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění 

stavebních činností.  

- Stavebník musí oznámit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí, zahájení vlastních stavebních 

prací minimálně 5 pracovní dnů předem a umožnit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí, 

účast při provádění stavebních prací a jejich kontrolu. 

 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metru od osy trasy Přípojky musí být prováděny výhradně pomocí 

ručního nářadí při zajištění maximální ochrany Přípojky a všech jejích případných ochran (žlaby, 

chráničky, výkopové a signalizační pásky apod.). 

 - Při potřebě přejíždění odkryté trasy Přípojky vozidly nebo stavební technikou je třeba po dohodě s 

Účastníkem, nebo osobou, kterou Účastník určí, provést dodatečnou ochranu Přípojky proti 

mechanickému poškození.  

- Před zakrytím trasy Přípojky musí být Účastník vyzván ke kontrole uložení kabelů Přípojky 

minimálně 5 pracovních dnů předem. Pokud Stavebník provede zakrytí bez souhlasu Účastníka nebo 

osoby, kterou Účastník určí, nebo plánované zakrytí kabelu Přípojky neoznámí způsobem uvedeným v 

předchozí větě, vyhrazuje si Účastník právo nechat zakrytou část trasy Přípojky znovu odkrýt za 

účelem kontroly, a to na náklady Stavebníka. 

 - Po celou dobu provádění stavebních činností musí být zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd 

(osobním či užitkovým automobilem) k areálu FVE. Omezit možnost přístupu či příjezdu (osobním či 

užitkovým automobilem) k areálu FVE po stávající přístupové/příjezdové cestě lze pouze krátkodobě 

a pouze se souhlasem Účastníka nebo osoby, kterou Účastník určí. Žádost o udělení souhlasu dle 

předchozí věty je nutné nahlásit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí, alespoň 5 pracovních 

dnů předem.  

Bude-li nutné v rámci realizace Záměru jakkoli manipulovat s Přípojkou, platí následující pravidla:  

i. Je přísně zakázáno jakkoli manipulovat s obnaženými kabely Přípojky pod napětím. Odkryté 

kabely Přípojky musí být řádně chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou.  

ii. Při zakrytí trasy Přípojky musí být zemina pod kabely řádně zhuštěna (udusána), kabely 

obsypány pískem a provedeno krytí proti mechanickému poškození, včetně znovu umístění 

příslušné výkopové signalizační pásky. V případě, že jsou kabely Přípojky uloženy v 

chráničce, platí shodná pravidla pro jejich zakrytí. Další případné zabezpečení kabelů 

Přípojky bude instalováno po dohodě s Účastníkem nebo osobou určenou Účastníkem a podle 

situace na staveništi.  

iii. Bez předchozího souhlasu Účastníka je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad či 

pod kabelem Přípojky.  

iv. Každé poškození Přípojky či jejích ochran musí být okamžitě nahlášeno Účastníkovi. 

 - Veškerou potenciální újmu spojenou s umístěním a realizací Záměru způsobenou Účastníkovi bude 

Stavebník povinen nahradit bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k její náhradě.  

15 Účastník dodává, že v této věci doposud nedošlo k uzavření jakékoliv dohody mezi Účastníkem a 

Žadatelem. 

IV. Závěr  

16.  S ohledem na výše uvedené Účastník souhlasí s umístěním Záměru za předpokladu, že podmínky 

v odst. 14 těchto námitek jsou zcela splněny, a to jenom za předpokladu, že tyto podmínky budou 

rovněž výslovně uvedeny v podmínkách pro umístění a realizaci Záměru (stavební povolení). 

 

Stavební úřad: 

Kabelové vedení VN společnosti MOSOTIS je zakreslené v předložené projektové dokumentaci, 

vyjádření společnosti MOSOTIS, s.r.o., ze dne 3.9.2019  je  součástí dokladové části projektové 

dokumentace, současně stavební úřad stanovil v podmínce č. 3, že projektová dokumentace pro stavební 

povolení bude odsouhlasena dotčenými orgány státní správy a v projektu stavby budou vyřešeny všechny 

připomínky účastníků řízení. Požadavky  se týkají povinností stavebníka při  realizaci stavby, proto je 

nutné námitky uplatnit v rámci stavebního řízení.  

Jak je výše uvedeno, námitkám bylo částečně vyhověno, námitky v řízení, které se týkají dodržení 

postupů a podmínek při realizaci stavby je nutno uplatnit v rámci stavebního řízení. 
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5) pan JUDr. Jan Fila, spoluvlastník pozemku parc.č.4225, k.ú. Tuřany, námitka evidovaná pod 

č.j. MČBT/5437/2021 dne 2.8.2021: 

„Účastníkovi bylo nadepsaným orgánem doručeno oznámení – veřejná vyhláška č.j. MČBT/4774/2021 

týkající se územního řízení pro stavbu „stezka pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska – 1. etapa. 

Účastník podává tyto námitky, jakožto spoluvlastník pozemku parc. č. 4225, k.ú. Tuřany. Tento pozemek 

je přímo dotčen předmětným záměrem.  

Účastník se domnívá, že postup nadepsaného správního orgánu je nesprávný, jelikož k projednání záměru 

užívá nesprávnou právní úpravu, jejíž užití navíc v oznámení nevypořádal ani přezkoumatelným 

způsobem.  

Nadepsaný správní orgán konstatoval, že na danou věc se užije režim zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

dopravních staveb, jelikož se má jednat o stavbu uvedenou v ust. § 1 odst. 2 písm. c) citovaného zákona, 

tedy že se má jednat o další stavby dopravní infrastruktury (mimo písm. a) a b)) nebo stavby s nimi 

související umisťované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje. 

V tomto oznámení však chybí jakákoliv skutkové tvrzení a důkaz k němu, že se jedná o jinou stavbu 

umísťovanou do koridoru vymezeného v platné politice územního rozvoje. Z tohoto pohledu není 

oznámení přezkoumatelné. 

Dále ani dostupné znění Politiky územního rozvoje, ani žádná jeho aktualizace, neosahuje informace o 

tom, že by mezi Tuřany a Dvorska měla umísťovat stezka pro pěší a cyklostezka. Navíc zde není vymezen 

žádný takový koridor, ani koridor jiné dopravní stavby, do kterého by jí bylo možné umístit.  

Navíc se jedná o stavbu nevýznamnou, pro kterou instituty zákona o urychlení dopravních staveb nejsou 

vůbec určeny. Tyto se mají užívat pouze u strategických dopravních staveb nadregionálního významu, 

jako dálnice a silnice I. třídy, kde může převažovat veřejný zájmem nad zájmy vlastníků nemovitostí 

dotčených takovou stavbou. Toto ale skutečně nelze aplikovat na jakoukoliv liniovou stavbu. Jednalo by 

se o zcela bezprecedentní zásad do vlastnických práv dotčených vlastníků.  

 S tímto je spojena i skutečnost, že navrhovatel dosud nezahájil žádné jednání o tom, jakým způsobem 

hodlá zajistit vlastnické právo k dotčeným částem předmětného pozemku, tudíž zde absentuje jedna ze 

základních podmínek stanovených pro vydání územního rozhodnutí, a to souhlas vlastníka dotčené 

nemovité věci. 

Navíc ani nelze doručovat vlastníkům dotčených nemovitých věcí veřejnou vyhláškou, jelikož se režim 

zákona č. 416/2009 Sb., neuplatní.  

V současném stavu je tedy návrh nutno zamítnout.“ 

Stavební úřad:  

V území dotčeném posuzovaným záměrem je vymezena veřejně prospěšná stavba (VPS) VPS45/06-II - 

stavba rozšíření stávající komunikace v ulici Pratecké pro výstavbu cyklistické stezky, vydaná opatřením 

obecné povahy č.3/2009 , které nabylo účinnosti dne 1.8. 2009. 

Jedná se o VPS vymezenou dle režimu zákona č. 183/2006 Sb, a uvedenou v opatření obecné povahy, 

kterými jsou změny ÚPmB po 1. 1. 2007 vydávány (textové a grafická část). Na všechny pozemky, 

dotčené veřejně prospěšnou stavbou  B/45/06-II, trať VPS 45/06-II„ cyklostezky“ je v katastru 

nemovitostí vyznačeno předkupní právo podle § 101 stavebního zákona s oprávněním pro  statutární 

město Brno, další postup při výkupu pozemku bude řešen na základě pravomocného  územního 

rozhodnutí v souladu s ustanovením § 101 stavebního zákona. 

Předkupní právo podle § 101 stavebního zákona je na listu vlastnictví  Tuřany č. 1566, pozemku parc.č. 

4225, jehož je namítající spoluvlastníkem,  vyznačeno již od roku 2013.  

Pan JUDr. Jan Fila v průběhu celého řízení nevyužil ani jednou  možnost nahlížet do podkladů 

rozhodnutí, ani se se nimi seznámit.  

Uplatněné  námitky v řízení stavební úřad vyhodnotil  na základě výše uvedeného  jako irelevantní  a 

námitkám nevyhovuje. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního 

řízení Magistrátu města Brna, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

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

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 

 

 

Příloha: situace 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

Ing. Jolana Klajsnerová 

vedoucí odboru 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a E-úřední desce Úřadu 

městské části města Brna, Brno - Tuřany. 

 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:__________________  Sejmuto dne:_______________ 

 

 

E-úřední deska: 

Vyvěšeno dne:___________________  Sejmuto dne:________________ 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení/rozhodnutí. 

 

 

 

Příloha pro žadatele: ověřená projektová dokumentace, bude předaná po nabytí právní moci rozhodnutí 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je 

osvobozen. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) 

1. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 

 sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00  Brno 39 

 zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00  Brno 

2. statutární město Brno, zastoupené starostou MČ Brno - Tuřany  Radomírem Vondrou, Tuřanské  

    náměstí č.p. 84/1, Tuřany, 620 00  Brno 20 
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ostatní účastníci odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (veřejná vyhláška) 

3. Jihomoravský kraj, odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82  Brno 2 

4. statutární město Brno, zastoupené odborem majetkovým MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-město, 601 67  Brno 2 

5. Petr Bárta, Dvorecká č.p. 540/69, Tuřany, 620 00  Brno 20 

6. Pavel Bárta, Rozkošná č.p. 715/34, Chrlice, 643 00  Brno 43 

7. Marie Zigmundová, Glocova č.p. 483/44, Brněnské Ivanovice, 620 00  Brno 20 

8. Miloš Hrabálek, Krejčího č.p. 165/22, Slatina, 627 00  Brno 27 

9. Pavel Pospíšil, Mikulčická č.p. 1088/4, Slatina, 627 00  Brno 27 

10. Jaroslav Pospíšil, Švédská č.p. 64/1b, Tuřany, 620 00  Brno 20 

11. MUDr. Hana Meluzínová, V aleji č.p. 127/170, Holásky, 620 00  Brno 20 

12. Jan Daněk, Glocova č.p. 56/26, Brněnské Ivanovice, 620 00  Brno 20 

13. Josef Richter, Špirkova č.p. 960/20, Tuřany, 620 00  Brno 20 

14. Tomáš Franc, Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00  Brno 2 

15. Marie Javorová, Heyrovského č.p. 595/12, Bystrc, 635 00  Brno 35 

16. Jitka Mokrá, Nížkov č.p. 30, 592 12  Nížkov 

17. Jan Sedláček, Myslivecká č.p. 81/16, Tuřany, 620 00  Brno 20 

18. Ludmila Šiková, Tuřanské náměstí č.p. 29/22, Tuřany, 620 00  Brno 20 

19. MUDr. Antonín Fila, Šromova č.p. 498/2, Chrlice, 643 00  Brno 43 

20. JUDr. Jan Fila, Šromova č.p. 498/2, Chrlice, 643 00  Brno 43 

21. Martin Krejčí, Vinohradská č.p. 142, 691 64  Nosislav 

22. Ondřej Krejčí, Hasičská č.p. 11/8, Tuřany, 620 00  Brno 20 

23. Ing. arch. Radek Fila, Šromova č.p. 498/2, Chrlice, 643 00  Brno 43 

24. Luděk Legner, IDDS: mwek7r3 

 trvalý pobyt: Heleny Malířové č.p. 165/12, Lesná, 638 00  Brno 38 

25. Petr Klaška, Tuřanské náměstí č.p. 78/12, Tuřany, 620 00  Brno 20 

26. Zdeňka Drlíčková, Rebešovická č.p. 177/25, Chrlice, 643 00  Brno 43 

27. Ing. Jindřich Životský, Neumannova č.p. 549/25, Pisárky, 602 00  Brno 2 

28. LETIŠTĚ BRNO a.s., IDDS: gkvexxm 

 sídlo: Letiště Brno-Tuřany č.p. 904/1, Tuřany, 627 00  Brno 27 

29. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 

 sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00  Brno 3 

30. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

31. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Brno-střed, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

32. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

33. Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x 

 sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00  Brno 3 

34. Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb 

 sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

35. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

36. InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

37. Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 

 sídlo: K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00  Praha 3-Strašnice 

38. MOSOTIS s.r.o., IDDS: mwsnde3 

 sídlo: Karlovarská č.p. 451/70, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

39. MERULOS s.r.o., IDDS: mswmiv5 

 sídlo: Karlovarská č.p. 451/70, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 

40. SOLEVA s.r.o., IDDS: n4jmg3h 

 sídlo: Karlovarská č.p. 451/70, Severní Předměstí, 323 00  Plzeň 23 
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účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno (prostřednictvím označení pozemků): 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2065/15, 2065/105, 2065/96, 2065/86, 2065/78, 2065/91, 2065/92, 2234/9, 2236/4, 2236/5, 

2237, 2276/1, 4070, 4071, 4085, 4086, 4087, 4090, 4093, 4096, 4097, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 

4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111/4, 4125, 4130/2, 4143, 4151, 4152, 

4095, 4142, 4153, 4168, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4193, 4194, 

4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4202, 4203, 4206, 4208, 4210, 4211, 4213, 4215, 4228, 4229, 

4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4321, 4322, 4325, 4326, 4327, 4328, 125, 215, 2065/107, 2065/82, 

2065/106, 2065/108, 4130/1, 4181, 4207, 4204, 4205, 4209, 4212, 4214, 4216, 4092/1, 4126/1, 

4112/1, 4111/3 v katastrálním území Tuřany, parc. č. 23, 26, 49/4, 49/5, 49/6, 49/14, 17, 25/4, 25/2, 

25/1, 49/9, 49/15, 49/16, 49/10, 49/7, 49/8, 49/11, 236, 286/1, 287, 354/25, 354/3, 449, 450, 452, 

454, 465, 160, 354/11, 416, 354/14, 354/44, 354/9, 354/12, 400, 402, 403, 411, 401, 414, 409, 472, 

420, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 460, 435, 447, 451, 453/1, 455, 456, 458, 461, 464, 462, 463, 

466, 474, 480, 675, 680, 672, 677, 679/1, 1, 2, 3, 21, 122/1, 124, 140, 158, 159, 170, 237, 354/6, 

354/8, 354/7, 354/2, 354/4, 25/5, 25/6, 257/1, 49/3, 49/12, 49/13, 49/17, 49/23, 457, 678, 19/1, 

354/46 v katastrálním území Dvorska 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Brno, Dvorska č.p. 73, č.p. 34, č.p. 51, č.p. 99, č.p. 39, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 37, č.p. 41, č.p. 

107 a č.p. 49 

dotčené správní orgány (dodejky) 

42. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova 67, Veveří, 601 67  Brno 2 

43. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

44. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

45. Magistrát města Brna, odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67  Brno 2 

46. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

47. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 

48. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního     

inženýrství Brno-město a Brno-venkov, IDDS: jydai6g 

 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 

49. Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, IDDS: v8gaaz5 

 sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00  Praha 614 

 

na vědomí 

50. statutární město Brno, zastoupené odborem investičním MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 

51. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 602 00  Brno 2 

dále obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce  

52. Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí č.p. 84/1, Tuřany, 620 00 Brno 

ostatní 

ved., spis 




