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EG.D, a.s. 

Lidická č.p. 1873/36 

602 00 Brno 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

č. H/03/2022 

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 25.2.2022 podala společnost 

EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno, 

kterou zastupuje společnost Puttner, s.r.o., pan Ing. Martin Kružík, IČ 255 52 953, Šumavská 

č.p. 416/15, 602 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 

nazvané 

„Brno, Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 – ETAPA 1“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 38/1 (ostatní plocha), parc. č. 75/1 (ostatní plocha), parc. č. 

120/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/1 (ostatní plocha), parc. č. 142/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/16 

(ostatní plocha), parc. č. 195/13 (ostatní plocha), parc. č. 204/96 (ostatní plocha), parc. č. 204/99 (ostatní 

plocha), parc. č. 204/162 (ostatní plocha), parc. č. 268/1 (ostatní plocha), parc. č. 268/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 269/1 (ostatní plocha), parc. č. 269/2 (ostatní plocha), parc. č. 270 (ostatní plocha), parc. č. 271 

(ostatní plocha), parc. č. 298/1 (orná půda), parc. č. 298/2 (orná půda), parc. č. 298/3 (orná půda), parc. č. 

298/4 (orná půda), parc. č. 298/6 (orná půda), parc. č. 300 (ostatní plocha), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 353 (ostatní plocha), parc. č. 354/1 (ostatní plocha), parc. č. 363 (ostatní plocha), parc. č. 377/1 

(ostatní plocha), parc. č. 2172 (ostatní plocha), parc. č. 2352 (ostatní plocha), parc. č. 2358/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 2358/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2409 (ostatní plocha), parc. č. 2410 (vodní 

plocha), parc. č. 2411 (ostatní plocha), parc. č. 2435 (ostatní plocha) v katastrálním území Holásky. 
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Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "liniový zákon"). 

Druh a účel umisťované stavby: 

- rozšíření distribučních rozvodů VN; nové kabelové rozvody budou napojeny na stávající distribuční 

síť 

Umístění stavby na pozemcích: 

- parc. č. 38/1, 75/1, 120/2, 142/1, 142/2, 142/16, 195/13, 204/96, 204/99, 204/162, 268/1, 268/2, 

269/1, 269/2, 270, 271, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/6, 300, 333/2, 353, 354/1, 363, 377/1, 2172, 

2352, 2358/3, 2358/4, 2409, 2410, 2411, 2435 k.ú. Holásky 

Určení prostorového řešení stavby: 

- v rámci první etapy dojde k vybudování nového podzemního vedení VN, které propojí stávající 

trafostanici TS 9283 Holásky u potoka v ulici U Potoka se stávajícím podpěrným bodem č. 70 v ulici 

Rolencově 

- kabelové propojení bude provedeno kabelem 3x22-NA2XS2Y 240 mm; délka trasy bude 810 m 

- společně s kabelem bude do výkopu založena chránička HDPE o průměru 40 mm 

- kabely VN se uloží v celé trase s krytím min. 1 m, pod komunikacemi a vjezdy budou  navíc uloženy 

v chráničkách ø 160 mm nebo betonových žlabech; při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se 

kabely uloží do chrániček nebo betonových rour s přesahem uvedených jejich správci 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- pozemky parc. č. 38/1, 75/1, 120/2, 142/1, 142/2, 142/16, 195/13, 204/96, 204/99, 204/162, 268/1, 

268/2, 269/1, 269/2, 270, 271, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/6, 300, 333/2, 353, 354/1, 363, 377/1, 

2172, 2352, 2358/3, 2358/4, 2409, 2410, 2411, 2435 k.ú. Holásky 

- užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití 

území 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

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

vypracoval Ing. Milan Kružík, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 

1006720. 

2. Budou splněny podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0589790/2021/Sive (DS) ze 

dne 10.11.2021 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen ,,OŽP MMB“) jako věcně a místně 

příslušný orgán ochrany přírody k výkonu státní správy dle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon o ochraně přírody“) a dle ustanovení § 149 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydává závazné souhlasné stanovisko na 

základě ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody investorovi stavby společnosti EG.D, 

a.s., Lidická 1837/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400, zastoupenému na základě plné moci 

společností Puttner s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 25552963, zastoupená na 

základě plné moci Ing. Martinem Kružíkem, nar. 6.8.1982, Žleby 168, 664 34 Rozdrojovice, k 

zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) vodního toku Ivanovický potok v 

rámci akce „Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1 – 108“. 

Na základě předložené projektové dokumentace „Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1 – 108“ 

(červenec 2021) a doplnění projektu (srpen, říjen 2021) bude realizována rekonstrukce stávající 

linky VN 820. Část nadzemního vedení bude nahrazena novým podzemním kabelovým 

vedením. Zásah do VKP vodního toku Ivanovický potok (parc. č. 2410 v k.ú. Holásky) bude 

spočívat v překopu vodního toku, uložení podzemního kabelového vedení VN a opevnění dna v 

šíři 1 m. Budou odstraněny dřeviny v korytě vodního toku v šíři 2 m, 
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Dno koryta vodního toku bude opevněno betonovou dlažbou 500x500x100 uloženou do betonu, 

po obou stranách bude navazovat betonová vegetační dlažba 400x600x100. Navržený kabel VN 

bude uložen v kabelové chráničce min. 1,2 m pod dnem (viz doplněná výkresová dokumentace 

„Úprava opevnění potoka“). 

Závazné souhlasné stanovisko se vydává za následujících podmínek: 

1) při realizaci záměru budou stavební mechanismy pohybující se v blízkosti vodního toku 

opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami 

2) zařízení staveniště bude umístěno a zabezpečeno tak, aby nedošlo ke znečištění vodního 

toku 

3) pro případ havárie musí být na staveništi připraveny sorbenty na likvidaci následků havárie 

4) překop vodního toku nebude prováděn v době rizika přívalových dešťů, ani regionálních 

dešťů s malou intenzitou a dlouhou dobou trvání 

5) při provádění prací bude dodržována norma ČSN 83 9061 „Ochrana stromu, porostů a ploch 

pro vegetací při stavebních činnostech“ 

6) kácení dřevin je nejlépe provést v době vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. běžného 

roku, z důvodu možného výskytu hnízdících ptáků; v případě kácení dřevin v době hnízdění 

ptactva (tj. od 1.4. do 31.8. běžného roku) by bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se 

na něm nevyskytuji osídlená ptačí hnízda; v případě zjištění jejich výskytu je nutné s 

kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění; tam, kde to bude možné, je vhodné ponechat 

pařezy pro přirozenou obnovu břehových porostů 

7) pro opevnění koryta vodního toku pomocí betonové dlažby je vhodné použít hluboké 

spárování tak, aby byla zachována alespoň minimální členitost dna 

8) po ukončení prací bude nepoužitý stavební a odpadní materiál ihned odvezen z dotčeného 

území 

 odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/0073440/2022 ze dne 7.2.2022 

Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor 

VLHZ MMB“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní rád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli: EG.D, a.s., IČ 

28065400, Lidická 36, 602 00 Brno, zastoupený: Puttner, s.r.o., IČ 25552953, Šumavská 15, 

602 00 Brno (dále jen „stavebník“) uděluje podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a 

ust. § 149 odst. 1 správního řádu souhlas ke stavbě - „Brno, Chrlice, rek. VN 820 p.b.b.1-108“, 

v kraji Jihomoravském, ve městě Brně, v k.ú. Holásky, na pozemcích p.č. 2358/4, 2352, 2172, 

2409, 2410, 2411, 2435, 75/1, 377/1, 120/2, 38/1, 354/1, 363, 142/2, 333/2, 300, 353, 195/13, 

268/2, 268/1, 269/1, 269/9, 270, 271, 204/99, 142/1, 142/16, 204/80, 298/2, 298/6, 298/1, 298/3, 

298/4, křížící 2x zatrubněný a 1x otevřený Ivanovický potok, ČHP-4-15-03, vodní útvar IDVÚ: 

DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava). 

Stručný popis stavby:  

V rámci první etapy dojde k vybudování nového podzemního vedení VN, které propojí stávající 

TS 9283 Holásky u potoka v ulici U Potoka se stávajícím podpěrným bodem č. 70 v ulici 

Rolencova. Kabelové propojení bude provedeno kabelem VN, o délce trasy cca 810 m. 

Společně s kabelem bude do výkopu položena i chránička HDPE. Kabely VN se uloží v celé 

trase s krytím min. 1 m. Stavbou dojde ke křížení s vodním tokem Ivanovický potok, a to jak v 

jeho zatrubněné části (ulice Rolencova, cca ř.km 7,06), kde bude proveden protlak, další křížení 

bude provedeno překopem otevřeného koryta toku (ulice U Potoka, ř.km 6,87), na kterém je 

provedena úprava toku, třetí křížení bude provedeno v ulici V Aleji protlakem. 

Orientační určení stavby v souřadnicovém systému JTSK:  

  Y                  X 

           597906       1168170 

Souhlas vodoprávního úřadu se, podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona, vydává za těchto 

podmínek:  
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1) při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 

podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami 

2) křížení pode dnem drobného vodního toku musí být provedeno v hloubce min. 1,0 m - krytí 

chráničky; startovací a dokončovací jáma protlaku bude umístěna min. 6 m od břehové 

hrany toku, kabel bude uložen pod zatrubněný vodní tok 

3) inženýrské sítě, v pásmu šíře 6 m podél DVT, od horní břehové hrany budou chráněny na 

pojezd těžké techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 tun; z důvodů 

provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku 

požadujeme zachování přístupu k toku 

4) rizika spojená s realizací překopu vodního toku jsou v této lokalitě vysoká; stavitel je 

povinen nezpůsobit škody na toku a přilehlých pozemcích a zachovávat požadovaný průtok 

vody při realizaci stavby z důvodů provozování závlahy na DVT Ivanovický potok firmou 

AGRO Tuřany a.s. (uzavřená smlouva o odběru povrchové vody s P.M., s.p.) - nutné 

dojednání podmínek s provozovatelem závlahy; z tohoto důvodu upřednostňujeme protlak 

5) pokud bude proveden překop, je nutné realizaci překopu plánovat v zimních měsících, aby 

nedošlo k poškození ostatních „uživatelů“ VT (odběrné objekty pro VN, závlahy apod.) 

6) dále je nutné počítat s nárazovými (neřízenými) průtoky způsobené vypouštěním retenčních 

nádrží na Černovických terasách (BVaK), které není možné jakkoli regulovat; stavitel je 

povinen veškerou vodu převést v neškodném režimu tak, aby nezpůsobil škody na toku a 

přilehlých pozemcích 

7) během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a 

dalšími látkami nebezpečným vodám; závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani 

stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu nebo v blízkosti toku 

8) přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p. - provoz Brno bude v dostatečném předstihu 

oznámeno zahájení prací na toku, správce toku bude přizván ke kontrole uložení kabelu 

před jeho zásypem; zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem odsouhlaseny 

všechny stavební aktivity v korytě toku a v prostoru do šesti metrů od horní břehové hrany 

toku 

9) po realizaci stavby žádáme o předání dokumentace skutečného provedení a zaměření křížení 

vodního toku na provoz Brno – Povodí Moravy, s.p. 

10) po dokončení stavebních prací musí být veškerý materiál odstraněn a používané plochy 

vráceny do původního stavu 

11) stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětně lokalitě 

12) platnost tohoto souhlasu, jako podkladu pro vydání územního nebo stavebního povolení, se 

stanovuje 2 roky, tj. do 28. 2. 2024 

 odbor dopravy Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0378665/2021 ze dne 20.8.2021 

Magistrát města Brna, odbor dopravy (dále jen „OD MMB“), jako obecní úřad obce s 

rozšířenou působností příslušný k uplatnění závazného stanoviska v územním řízení z hlediska 

řešení místních komunikací a účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písmeno d) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“), vydává podle § 4 odst. 2 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko: souhlasí s vydáním územního rozhodnutí 

pro akci „Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b.1-108 ETAPA 1“ investora společnosti EG.D, a.s. 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno, podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

zpracované společností Puttner, s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 

25552953. 

Jedná se o rekonstrukci stávající linky VN280 s náhradou části nadzemního vedení novým 

podzemním kabelovým vedením VN. Stavba bude řešena po etapách. V rámci první etapy nové 

podzemní vedení VN o délce trasy 810 m propojí stávající TS 9283 v ulici U Potoka se 

stávajícím podpěrným bodem č. 70 v ulici Rolencově. Podélné umístění inženýrské sítě do 

silničního pozemku je navrženo u místních komunikacích III. třídy v ulici Rolencova, V Aleji, 

U Potoka s krytím minimálně 1 m. 
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Souhlasné závazné stanovisko se v dává za následující podmínky: 

1) OD MMB jako příslušný silniční správní úřad pro místní komunikaci III. třídy v ulici 

Rolencově a V Aleji bude požádán o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 

umístění inženýrské sítě v silničním pozemku podle § 25 odst. 6 písmeno d) zákona o 

pozemních komunikacích; ÚMČ Brno - Tuřany pak totéž pro místní komunikaci III. třídy v 

ulici U Potoka. 

 Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, č.j. DUCR-31560/22/Kev ze 

dne 25.5.2022 

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") vydává podle § 7 odst. 3 zákona, na základě 

žádosti, podané u Drážního úřadu dne 23. května 2022 žadatelem Puttner, s.r.o., Šumavská 

416/15, 602 00 Brno, IČO: 25552953, souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění stavby 

"Brno, Chrlice, rek. VN820 p.b.b1-108 ETAPA 1". 

Popis stavby 

Jedná se o nové kabelové podzemní vedení VN na jihovýchodním okraji města Brna, v městské 

čtvrti Holásky. Vedení propojí stávající trafostanici č. 9283 v ulici U Potoka se stávajícím 

podpěrným bodem v ulici Rolencova. Délka vedení je 810 m a je trasováno převážně v 

pozemcích veřejného prostranství, podél a pod stávajícími komunikacemi. 

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Brno - 

Přerov v žkm 7,140 - 7,660, V žkm 7,360, v blízkosti stávajícího železničního přejezdu P7181, 

dochází ke kolmému křížení této trati. Toto křížení bude provedeno protlakem, kdy kabel bude 

uložen v chráničce. Protlak a uložení chráničky bude realizován v rámci druhé souběžné stavby 

s názvem "E.ON Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN". V rámci stavby, pro kterou je 

vydáváno toto stanovisko, dochází pouze k uložení kabelu do již umístěné chráničky. Stavba se 

nachází na pozemcích parc. č. 2358/4, 2352, 2172, 2409, 2410, 2411, 2435, 75/1, 377/1, 120/2, 

38/1, 354/1, 363, 142/2, 333/2, 300, 353, 195/13, 268/2, 268/1, 269/1, 269/2, 270, 271, 204/99, 

142/1, 142/16, 204/80, 298/2, 298/6, 298/1, 298/3 a 298/4, vše v k.ú. Holásky. 

Investorem stavby je EG.D, a.s., Lidická 1837/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Souhlasné 

stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem. 

2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k 

záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

4) Stavbou a stavební činností nesmí dojít k zásahu do stavby "Rekonstrukce přejezdu v km 

7,390 (P7181) tr. Brno hl. n. - Přerov", stavebník: Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 70994234, která je v současné době ve zkušebním 

provozu. 

5) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná 

ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s 

vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

6) Při provádění prací nesmí být ohrožen či omezen provoz dráhy a drážní dopravy. Obvod 

staveniště bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoli předmětů, materiálu apod. na 

železniční trať. 

7) Stavba se nachází v blízkosti trakčního vedení 25kV/50Hz. Při provádění prací nad 

železniční tratí a v blízkosti trakčního vedení je třeba dbát na dodržení minimálních 

vzdáleností od trakčního vedení, zvláště při použití strojů, předmětů a osob přibližujících se 

k trakčnímu vedení. 

8) Při provádění prací nesmí být ve vzdálenosti menší jak 3 m od osy krajní koleje dráhy a v 

blízkosti křížení dráhy s pozemní komunikací (přejezd) ukládán stavební materiál, 

odstavovány stavební stroje a mechanizmy a prováděna jakákoli stavební činnost, s 

výjimkou prací prováděných ve výluce provozu dráhy. 
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9) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 

stavby. 

10) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který 

Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

3. Budou splněny podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení: 

 odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0378663/2021/JN (DS) ze dne 

12.11.2021 

 odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/0416543/2021 ze dne 16.8.2021 

 odbor správy majetku Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0525281/2021 ze dne 7.10.2021 

 statutární město Brno, zastoupené odborem majetkovým Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/0378648/2021 ze dne 17.8.2021 

 statutární město Brno, zastoupené odborem investičním Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/0431304/2021 ze dne 31.8.2021 

 statutární město Brno, zastoupené starostou městské části Brno – Tuřany Radomírem Vondrou, 

č.j. MČBT/5176/2021/Pol ze dne 2.9.2021 

 ÚMČ Brno – Tuřany, odbor stavební a technický, jako silniční správní úřad, č.j. 

MČBT/7090/2021 ze dne 6.10.2021 

 ÚMČ Brno – Tuřany, odbor všeobecný, jako orgán ochrany přírody, č.j. MČBT/5653/2021 ze 

dne 10.8.2021 

 Brněnské komunikace a.s., č.j. BKOM/18557/2021 ze dne 20.8.2021 

 Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Brno, zn. 6968/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 

13.4.2021 

 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., zn. BVK/17475/2021 ze dne 12.8.2021 

 EG.D, a.s., zn. B6941-26129485 ze dne 31.7.2021 

 GasNet služby, s.r.o., zn. 5002426474 ze dne 3.8.2021 

 Technické sítě Brno, a.s., zn. TSB/08685/2021 ze dne 3.8.2021 

 CETIN, a.s., č.j. 866013/21 ze dne 29.11.2021 

 Povodí Moravy, s.p., zn. PM-33613/2021/5203/IN ze dne 19.11.2021 

 Dopravní podnik města Brna, zn. 13972/2021/5040 ze dne 29.7.2021 

 Veřejná zeleň města Brna, p.o., zn. S/109/1163/21 ze dne 10.9.2021 

 Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910178817317241 ze dne 21.7.2021 

 ČD – Telematika a.s., č.j. 1202114498 ze dne 22.7.2021 

4. Stavební úřad ukládá žadateli v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona, povinnost zpracování 

dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle 

§ 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíž provádění 

je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.  

6. Bude vedený stavební deník 

7. Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit vytyčení stavby v souladu s tímto územním 

rozhodnutím, odborně způsobilými osobami dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

8. V případě zásahu do komunikace žadatel požádá příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí 

o povolení zvláštního užívání komunikace – zábor, výkopy (ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 příp. bod 

2 zákona o pozemních komunikacích), popř. o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na 

pozemní komunikaci (ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích). Žadatel požádá odbor dopravy 

MMB o stanovení přechodné úpravy provozu v případě omezení bezpečnosti nebo plynulosti 

silničního provozu stavební činností; k přechodné úpravě provozu je třeba doložit stanovisko Policie 

ČR. Příslušným speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy 

a místní komunikace základního komunikačního systému je odbor dopravy MMB. Příslušným 

speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem pro místní komunikace, mimo základní 
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komunikační systém, a veřejně přístupné účelové komunikace v katastrálním území Holásky, je 

ÚMČ Brno – Tuřany.  

9. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vedení v ploše 

stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací 

podzemní vedení nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být provádění prací přizpůsobeno 

skutečnému stavu.  

10. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

11. Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich 

ochranných pásem. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 

technického vybavení. V případě odkrytí sítě či zařízení bude neprodleně informován jeho vlastník 

nebo 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 bude zapsán do 

stavebního deníku. 

12. 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. 

13. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 

hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání. 

14. Stavebník zajistí v průběhu stavby zachování bezpečného přístupu ke všem nemovitostem. S 

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

nemovitostí včas seznámit. 

15. Při výstavbě budou aplikována a dodržována 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.   

16. Případné škody způsobené výstavbou budou hrazeny a řešeny v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy - zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány zákonným způsobem. 

18. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 

rozhodnutí. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy zejména následující doklady: 

- výkresy skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti schválené projektové 

dokumentaci) 

- stavební deník 

- doklad o geodetickém zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení včetně jejího 

předání na odbor městské informatiky MMB  

- prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, 

platnými předpisy a technickými normami   

- protokol o předání a převzetí od stavebního podnikatele, včetně výpisu z obchodního rejstříku  

- doklady vyplývající ze stanovisek dotčených správních orgánů a vyjádření vlastníků a správců 

dopravní a technické infrastruktury  

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků v souladu s ustanovením § 156 stavebního 

zákona  

- doklady o zákonné likvidaci odpadů z výstavby 

- doklady od správců inženýrských sítí o kontrolách jejich zařízení před záhozem (např. zápisy ze 

stavebního deníku) 

III. Stanoví dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 
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Odůvodnění: 

Dne 25.2.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními: 

- odbor životního prostředí Magistrátu města Brna č.j. MMB/0589790/2021/Sive (DS) ze dne 

10.11.2021 a č.j. MMB/0378663/2021/JN (DS) ze dne 12.11.2021 

- odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0073440/2022 

ze dne 7.2.2022 a č.j. MMB/0416543/2021 ze dne 16.8.2021  

- odbor dopravy Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0378665/2021 ze dne 20.8.2021 

- odbor správy majetku Magistrátu města Brna, č.j. MMB/0525281/2021 ze dne 7.10.2021 

- statutární město Brno, zastoupené odborem majetkovým Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/378648/2021 ze dne 17.8.2021 

- statutární město Brno, zastoupené odborem investičním Magistrátu města Brna, č.j. 

MMB/0431304/2021 ze dne 31.8.2021 

- statutární město Brno, zastoupené starostou městské části Brno – Tuřany Radomírem Vondrou, č.j. 

MČBT/5176/2021/Pol ze dne 2.9.2021 

- ÚMČ Brno – Tuřany, odbor stavební a technický, jako silniční správní úřad, č.j. MČBT/7090/2021 ze 

dne 6.10.2021 

- ÚMČ Brno – Tuřany, odbor všeobecný, jako orgán ochrany přírody, č.j. MČBT/5653/2021 ze dne 

10.8.2021 

- Veřejná zeleň města Brna, p.o., zn. S/109/1163/21 ze dne 10.9.2021 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, č.j. DUCR-31560/22/Kev ze dne 

25.5.2022 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, sp. zn. 117875/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 9.9.2021  

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého 

majetku, č.j. KRPB-1305-335/ČJ-2021-0600MN-MAT ze dne 10.8.2021   

- EG.D, a.s., zn. B6941-26129485 ze dne 31.7.2021 

- GasNet služby, s.r.o., zn. 5002426474 ze dne 3.8.2021 

- Brněnské vodárny a kanalizace a.s., zn. BVK/17475/2021 ze dne 12.8.2021 

- Brněnské komunikace a.s., č.j. BKOM/18557/2021 ze dne 20.8.2021 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. ze dne 22.10.2021 

- Technické sítě Brno, a.s., zn. TSB/08685/2021 ze dne 3.8.2021 

- Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Brno, zn. 6968/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 13.4.2021 

- Dopravní podnik města Brna, zn. 13972/2021/5040 ze dne 29.7.2021 

- Povodí Moravy, s.p., zn. PM-33613/2021/5203/IN ze dne 19.11.2021 

- NET4GAS, s.r.o., zn. 8409/21/OVP/N ze dne 21.7.2021 

- CETIN, a.s., č.j. 866013/21 ze dne 29.11.2021 

- Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910178817317241 ze dne 21.7.2021 

- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E37201/21 ze dne 21.7.2021 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., zn. 1312101787 ze dne 21.7.2021 

- Dial Telecom, a.s., zn. BM929773 ze dne 22.7.2021 

- Faster CZ spol. s r.o., ze dne 6.8.2021 

- NetDataComm, s.r.o. ze dne 8.12.2021 

- SMART Comp. a.s., č. V-0760/2021 ze dne 20.8.2021 

- České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/280824/2021 ze dne 21.7.2021 

- ČD – Telematika a.s., č.j. 1202114498 ze dne 22.7.2021 

- Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 31895 ze dne 30.7.2021 

- itself s.r.o., č.j. 21/003848 ze dne 13.8.2021 

- ALIONET CZ s.r.o. ze dne 23.7.2021 
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K žádosti byly dále doloženy tyto doklady: 

- rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace III. třídy ulice Rolencova a ulice V Aleji, obec 

Brno, k.ú. Holásky z důvodu podélného umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, které vydal 

odbor dopravy Magistrátu města Brna pod č.j. MMB/0521665/2021 ze dne 6.10.2021 

- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace III. třídy v ulici U Potoka, z důvodu 

umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, které vydal odbor stavební a technický ÚMČ Brno – 

Tuřany, jako příslušný silniční správní úřad dne 3.11.2021, pod č.j. MČBT/7653/2021  

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 38/1, 75/1, 120/2, 142/2, 

195/13, 204/99, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270, 271, 300, 333/2, 353, 354/1, 363, 377/1, 2172, 2352, 

2358/3, 2358/4, 2409, 2410, 2411 a 2435 v katastrálním území Holásky, kterou uzavřelo statutární 

město Brno se společností EG.D, a.s. dne 2.2.2022 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 142/1, 

142/16, 150/3 a 137/2 v katastrálním území Holásky, kterou uzavřela Správa železnic, státní 

organizace se společností EG.D, a.s. dne 30.6.2021 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 298/6 a 298/1 

katastrálním území Holásky, kterou uzavřel pan Jiří Drasal se společností EG.D, a.s. dne 24.8.2021 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 298/2 katastrálním území 

Holásky, kterou uzavřela Česká republika – Státní pozemkový úřad se společností EG.D, a.s. dne 

11.11.2021 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Při 

vymezování okruhu účastníků stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení 

přísluší: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

 žadateli - EG.D, a.s.  

 obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - statutární město Brno, zastoupené 

starostou městské části Brno – Tuřany Radomírem Vondrou 

podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona: 

 vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

- statutární město Brno, zastoupené majetkovým odborem MMB – vlastník pozemků parc. č. 

2358/3, 2358/4, 2352, 2172, 2409, 2410, 2411, 2435, 75/1, 377/1, 120/2, 38/1, 354/1, 363, 142/2, 

333/2, 300, 353, 195/13, 268/2, 268/1, 269/1, 269/2, 270, 271, 204/99 k.ú. Holásky   

- Správa železnic s.o. – vlastník pozemků parc. č. 142/1 a 142/16 k.ú. Holásky 

- AGSTAV TŘEBÍČ a.s. – vlastník pozemků parc. č. 204/162 a 204/96 k.ú. Holásky 

- Česká republika – Státní pozemkový úřad – vlastník pozemku parc. č. 298/2 k.ú. Holásky 

- Jiří Drasal – vlastník pozemků parc. č. 198/6 a 298/1 k.ú. Holásky 

- Jana Pitocchi Michálková – vlastník pozemku parc. č. 298/3 k.ú. Holásky 

- Michal Rudolecký – vlastník pozemku parc. č. 298/4 k.ú. Holásky 

 vlastníkům a správcům sítí technické a dopravní infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., Správa železnic, s.o., 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Technické sítě Brno, a.s., Povodí Moravy, s.p., Veřejná zeleň 

města Brna, p.o., Vodafone Czech Republic a.s., GasNet Služby, s.r.o. 

 osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (účastníci 

řízení se, dle § 87 odst. 3 stavebního zákona, v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):  

parc. č. 41, 42, 36/3, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 34/1, 34/5, 34/4, 30, 360, 359, 358, 357, 354/2, 356, 355, 

142/8, 142/6, 142/11, 142/7, 142/12, 142/9, 152, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 254, 272, 273, 

275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 292, 294/1 katastrální území Holásky 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

veřejnou vyhláškou. 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 oznámení o zahájení řízení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  
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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. 

4 tohoto zákona; že v souladu s § 2 odst. 4 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. 

Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u 

stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž 

účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Jedná o záměr uvedený v § 103 odst. 1 stavebního zákona, v daném případě písm. e) bod 5. Posouzení 

souladu záměru s územním plánem a cíli a úkoly územního plánování proto provedl stavební úřad. 

Statutární město Brno má schválenou územně plánovací dokumentaci, a to Územní plán města Brna 

(ÚPmB), který schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 3.11.1994 na svém XLII. zasedání. 

Pozemky parc. č. 38/1, 142/2, 268/2, 268/1 a 142/16 k.ú. Holásky jsou součástí stavební stabilizované 

plochy předměstského bydlení (BP). Tyto plochy jsou určeny pro umístění obytných budov 

předměstského a venkovského charakteru, které mohou mít odpovídající užitkové zahrady a vedlejší 

zemědělské hospodářství, zahradnických provozoven, obchodů a nerušících provozoven služeb sloužících 

potřebám obyvatel předmětného území a nerušících řemeslných provozoven. Nedílnou součástí těchto 

staveb je napojení na veřejnou technickou infrastrukturu, tedy i plynovodní síť. Umístění záměru v této 

ploše je přípustné. 

Pozemky parc. č. 298/2 a 298/6 k.ú. Holásky a části pozemků parc. č. 204/162 a 298/1 k.ú. Holásky (na 

kterých je umístěná stavba) jsou součástí stavební návrhové smíšené plochy obchodu a služeb (SO). Tyto 

plochy slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně 

neruší bydlení. Nedílnou součástí těchto staveb je napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

Umístění záměru je v této stavební ploše přípustné. 

Pozemky parc. č. 2435, 75/1, 142/1, 377/1, 120/2, 354/1, 363, 333/2, 300, 353, 195/13, 269/1, 269/2, 270, 

271 a 298/4 k.ú. Holásky a části pozemků parc. č. 204/99, 204/162, 204/96 a 298/3 k.ú. Holásky (na 

kterých je umístěná stavba) jsou součástí plochy pro dopravu s podrobnějším účelem využití stanoveným 

funkčním typem plochy komunikací a prostranství místního významu. Pozemek parc. č. 377/1 k.ú. 

Holásky je součástí plochy pro dopravu s podrobnějším účelem sběrné komunikace. Pozemek parc. č. 

142/1 k.ú. Holásky je součástí plochy pro dopravu s funkčním typem železniční doprava. Plochy pro 

dopravu jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města. Plochy komunikací 

a prostranství místního významu obecně plní funkci veřejného prostranství (konkrétně slouží jako 

komunikace a jejich součásti, doprovodná zeleň podél komunikací, náměstí, ulice, chodníky, veřejná 

zeleň apod.) a jsou přístupné všem bez omezení. Umístění záměru v plochách pro dopravu je přípustné. 

Pozemky parc. č. 2358/4, 2352, 2172, 2409, 2410 a 2411 k.ú. Holásky a část pozemku parc. č. 2358/3 

k.ú. Holásky (na kterém je umístěná stavba) jsou součástí nestavební stabilizované plochy městské zeleně 

(ZO), (ZR). V plochách nestavebních - volných (kromě chráněných území využitelných přírodních 

zdrojů) jsou přípustné podzemní liniové stavby technické infrastruktury včetně případných souvisejících 

zařízení, podzemní liniové dopravní stavby a stavby přípojek technické infrastruktury pro legální stavby. 

Umístění záměru v plochách městské zeleně je přípustné. 

Na základě výše uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavebního záměru respektuje 

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

Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která řeší rozšíření distribučních rozvodů VN. Stavba je 

součástí existující distribuční sítě VN, na kterou bude napojená. Tím, že jsou v Územním plánu města 

Brna vytvořeny územní podmínky pro tento záměr, lze konstatovat, že je v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování podle § 18 a § 19 stavebního zákona. 

Jedná se o podzemní stavbu. Budoucí užívání stavby nebude mít negativní vliv na své okolí a životní 

prostředí. Po skončení prací budou plochy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 
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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. 

Podle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění, se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 

prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně 

přístupnou pozemní komunikaci. Podle § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., se stavby podle druhu a 

potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 

komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických 

vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí 

svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a 

bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru 

stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 

techniky. Podle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby 

zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. 

Jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, jedná se o rozšíření distribučních rozvodů VN. 

Pozemky pro umístění stavby nazvané „Brno, Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 – ETAPA 1“ jsou 

vymezeny v souladu s § 20 odst. 3, § 23 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

K žádosti byla doložena výše uvedená závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů. 

Dále byla doložena stanoviska a vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury.  

Všechna závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření vlastníků 

a správců dopravní a technické infrastruktury jsou kladná nebo souhlasná. Podmínky uvedené 

v závazných stanoviscích dotčených orgánů jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Stavební úřad přezkoumal žádost ze dne 25.2.2022, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

nazvané „Brno, Chrlice, rek. VN820 p. b. b1 - 108 – ETAPA 1“, i s jejími přílohami. Dospěl k závěru, že 

záměr není v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 stavebního zákona. Není v rozporu s požadavky 

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

území, není v rozporu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, není v rozporu 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.  

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

důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.  

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil dobu platnosti tohoto rozhodnutí na 5 

let ode dne nabytí právní moci.  

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 odboru územního a stavebního 

řízení Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67, Brno 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. 
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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 5 roků. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Příloha: situační výkres 

 

 

 

 

 

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 rozhodnutí. 

 

Poplatek: 

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

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 

Územní rozhodnutí se v tomto řízení podle § 2 odst. 5 liniového zákona doručuje jednotlivě pouze 

žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům 

řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. 

Obdrží: 

účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) - žadatel (dodejky) 

1. Puttner, s.r.o., IDDS: u2kvsc2 

 sídlo: Šumavská č.p. 416/15, Ponava, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) - obec (dodejky) 

2. statutární město Brno, zastoupené starostou MČ Brno - Tuřany Radomírem Vondrou, Tuřanské nám. 1,  

    620 00  Brno 20 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) (doručuje se veřejnou vyhláškou) 

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

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

4. Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

5. AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IDDS: hqdcpaj 

 sídlo: Hrotovická č.p. 1184, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 

6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

7. Jiří Drasal, V aleji č.p. 133/73, Holásky, 620 00  Brno 20 
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8. Jana Pitocchi Michálková, U potoka č.p. 14/4, Holásky, 620 00  Brno 20 

9. Michal Rudolecký, Na návsi č.p. 7/17, Holásky, 620 00  Brno 20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

16. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

17. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

18. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix 

 sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Veveří, 602 00  Brno 2 

19. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) - prostřednictvím označení pozemků: 

parc. č. 41, 42, 36/3, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 34/1, 34/5, 34/4, 30, 360, 359, 358, 357, 354/2, 356, 355, 142/8, 

142/6, 142/11, 142/7, 142/12, 142/9, 152, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 254, 272, 273, 275, 277, 

279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 292, 294/1 katastrální území Holásky 

dotčené správní orgány (dodejky) 

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

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

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

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

22. 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 

23. Drážní úřad, sekce infrastuktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00  Olomouc 9 

24. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor všeobecný, Tuřanské nám. č.p. 84/1, Brno-Tuřany,  

      620 00  Brno 20 

25. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor všeobecný jako orgán ochrany přírody, Tuřanské nám. 1,  

      620 00  Brno 

26. Úřad MČ města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický jako silniční správní úřad a speciální  

      stavební úřad, Tuřanské nám. 1, 620 00  Brno 

na vědomí (dodejky) 

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

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

28. statutární město Brno, zastoupené odborem správy majetku MMB, IDDS: a7kbrrn 

 sídlo: Husova č.p. 164/3, Brno-střed, Staré Brno, 601 67  Brno 2 

dále obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce  

29. Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí č.p. 84/1, Tuřany, 620 00 Brno 

ostatní 

ved., spis 


