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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník:
Ing. Tomáš Mejzlík, nar. 08.09.1962, Menšíkova č.p. 142/3a, Sadová, 612 00 Brno 12,
Alexandr Ždímal, nar. 14.10.1978, Nerudova č.p. 477, 666 01 Tišnov 1,
Stavba:
Klarisky – účelová komunikace včetně parkovacích stání a systému odvedení dešťových vod na poz.
parc. č. 988/349, č. 988/155 a č. 988/67, k.ú. Soběšice

O Z N Á M E NÍ
O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“), 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“), obdržel dne 15.03.2017
žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou „Klarisky – účelová komunikace včetně
parkovacích stání a prodloužení vedení technické infrastruktury, pozemky p. č. 988/67, 988/87 a 988/155
v k.ú. Soběšice“, u které stavební úřad upravil označení na „Klarisky – účelová komunikace včetně
parkovacích stání a systému odvedení dešťových vod na poz. parc. č. 988/349, č. 988/155 a č. 988/67,
k.ú. Soběšice“ (dále jen „stavba“), kterou původně podali Doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc., Břenkova 194/23,
Brno; Jiří Žák, Břenkova 194/23, Brno; a Vladimír Štěpánek, Drásov 318, Drásov (dále také jen „původní
žadatel“), jejichž nástupcem je Ing. Tomáš Mejzlík, nar. 08.09.1962, Menšíkova č.p. 142/3a, Sadová,
612 00 Brno 12 a Alexandr Ždímal, nar. 14.10.1978, Nerudova č.p. 477, 666 01 Tišnov 1, kterého
zastupuje Ing. Jiří Macháček, nar. 13.01.1982, Bořetická č.p. 4088/12, Židenice, 628 00 Brno 28
(dále jen "žadatel").
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO 01 Veřejně přístupná účelová komunikace
Jedná se o prodloužení slepého konce stávající veřejně přístupné účelové komunikace v trase ulice
Klarisky směrem od sídla do krajiny. Stávající komunikace ulice Klarisky o délce cca 285 m bude na
svém slepém konci v délce cca 16 m rozebrána (odstraněna stávající zámková dlažba a podkladní vrstvy)
a bude na ni navázáno její navržené prodloužení v délce cca 80 m, tj. stávající komunikace ulice Klarisky
bude prodloužena asi o třetinu délky (+ cca 30 %). Šířka 6 m stávající komunikace na ulici Klarisky je
zachována i v trase navrženého prodloužení (5,75 m mezi obrubníky). Rozloha nového prodloužení je cca
690 m2. Na slepém konci ulice Klarisky je na nové komunikaci navržen sjezd šířky 6 m na pozemek p. č.
988/77 v k. ú. Soběšice, dále je podél jižní hrany komunikace navrženo jedno podélné parkovací stání
šířky 2 m, délky 6 m, s obvodovým chodníkem ze zámkové dlažby, a dvě šikmá parkovací stání sklonu
40°, každé kolmé šířky 3,5 m, délky 7 m. Jedno ze tří umísťovaných parkovacích stání bude vyhrazeno
pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Slepé prodloužení komunikace je zakončeno
úvraťovým obratištěm ve tvaru Y, jehož severní větev je navržena šířky 6 m a východní větev šířky 4,5
m. Na jihu obratiště bude umístěna dopravní značka B29 Zákaz stání.
Povrch navržené komunikace bude stejně jako povrch ulice Klarisky proveden z betonové zámkové
dlažby. Provoz na novém prodloužení bude stejně jako na ulici Klarisky v provozních podmínkách obytné
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zóny (zařazení komunikace je do funkční skupiny D1 – smíšený provoz chodců a vozidel). Navržené
prodloužení umožňuje svoz odpadu a zásah integrovaného hasičského a záchranného sboru včetně
policejních jednotek.
Prodloužení komunikace má mírně prohnutý esovitý tvar, s přízemní výškou vozovky, od sousedních
pozemků vzdálené následovně: záměr se svojí jižní hranou přímo dotýká pozemku p. č. 988/77 v k. ú.
Soběšice, ve své západní části je od pozemku p. č. 988/99 v k. ú. Soběšice vzdálen cca 5 m, západním
rohem se přímo dotýká hranice pozemku 988/75 v k. ú. Soběšice, podélná severní hrana záměru je od
pozemku p. č. 988/104 v k. ú. Soběšice vzdálena cca 27 až 28 m, nejsevernější cíp koncového obratiště je
od pozemku p. č. 988/104 v k. ú. Soběšice vzdálen cca 13 m, východní část záměru je od pozemku p. č.
988/88 v k. ú. Soběšice vzdálena cca 58 m, od pozemku p. č. 988/148 v k. ú. Soběšice cca 18,5 m, od
pozemku p. č. 988/149 v k. ú. Soběšice cca 16 m, od pozemku p. č. 988/150 v k. ú. Soběšice cca 25 m, od
pozemku p. č. 988/249 v k. ú. Soběšice cca 67 m, od pozemku p. č. 1004/2 v k. ú. Soběšice cca 16 m, od
pozemku p. č. 1004/3 v k. ú. Soběšice cca 12 m.
Kapacitní navýšení dopravy spojené s realizací prodloužení komunikace v ulici Klarisky: kolem
navrženého prodloužení komunikace je plánováno umístit tři nové rodinné domy, čímž oproti dopravní
obsluze stávajících sedmnácti rodinných domů podél ulice Klarisky dojde ke kapacitnímu navýšení o 15
%, vyhodnocenému jako zanedbatelné, bez měřitelného nárůstu oproti současnému stavu a vlivu na okolí.
SO 02 Odvedení dešťových vod
DSO 02.1 Odvedení dešťových vod – součást komunikace
V ose navrženého tělesa komunikace bude umístěna dešťová kanalizace PVC DN 300 délky 52,5 m,
s třemi sorpčními uličními vpustěmi (DN 500 s průtokem max. 7 l/s) a třemi podzemními revizními
šachtami. Kanalizace bude spádována v trase navržené komunikace od západu směrem na východ
v souladu s mírně se svažujícím terénem. Sorpční vpusti jsou rozmístěny jedna v západním rohu
navrženého záměru, druhá ve východním a třetí cca uprostřed trasy nové kanalizace. Revizní šachty na
trase nové kanalizace rozmístěny následovně: šachty Š1 a Š2 se nacházejí v prostoru úvraťového
obratiště, šachta Š3 se nachází vprostřed zatáčky poblíž stávající ulice Klarisky.
DSO 02.2 Odvedení dešťových vod – vodní dílo
Na východním konci komunikace je v prostoru východní větve úvraťového obratiště navržena podzemní
retenčně-vsakovací nádrž, jejíž severovýchodní roh přesahuje půdorysný průmět tělesa komunikace.
Jedná se o vodní dílo 7,2 m x 3,6 m (25,9 m2), v jehož podzemní části výšky 0,5 m procházejí na
štěrkovém loži dvě drenážní potrubí DN 160, každé délky cca 8 m, vycházející na západním konci z
podzemní revizní šachty Š1 a ústící na východním konci volně do půdy. Nad tímto podzemním potrubím
bude uloženo osmnáct voštinových retenčně-vsakovacích kvádrů 2,4 m x 1,2 m, výšky 0,52 m, tvořících
blok o celkových rozměrech 7,2 m x 3,6 m, výšky 1,04 m. Retenčně-vsakovací nádrž je od nejbližších
sousedních pozemků vzdálena následovně: cca 11 m od pozemku p. č. 988/77 v k. ú. Soběšice a cca 12 m
od pozemku p. č. 1004/3 v k. ú. Soběšice.

Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění platném k 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“), podle ust. § 87 stavebního zákona
oznamuje pokračování v územním řízení
na stavbu „Klarisky – účelová komunikace včetně parkovacích stání a systému odvedení dešťových
vod na poz. parc. č. 988/349, č. 988/155 a č. 988/67, k.ú. Soběšice“ (dále jen „stavba“), a současně dle
ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části města Brna, Brno-sever,
odbor stavební, úřední dny Po a St 8 - 17). Mimo úřední hodiny je styk s veřejností možný pouze po
telefonické či e-mailové domluvě. Stavební úřad upozorňuje, že vstup do budovy úřadu budou umožněn
pouze osobám dodržujícím aktuální mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR.
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Současně stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům
řízení, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy uplynula výše uvedená
15denní lhůta pro navrhování důkazů a jiných návrhů. To se netýká účastníka řízení, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Poučení:
Podle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle §
4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba,
která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Upozornění: Podle čl. II bodu 10 přechodných ustanovení zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé související zákony, se neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy, a která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních
předpisů, tj. dle stavebního zákona ve znění platném k 31.12.2017.

Mgr. Eva Ševečková
vedoucí odboru
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Obdrží:
doručuje se jednotlivě
Ing. Tomáš Mejzlík, Menšíkova č.p. 142/3a, Sadová, 612 00 Brno 12
Ing. Jiří Macháček, Bořetická č.p. 4088/12, Židenice, 628 00 Brno 28
zastoupení pro: Alexandr Ždímal, IDDS: x8axpig
trvalý pobyt: Nerudova č.p. 477, 666 01 Tišnov 1
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, zastoupené starostou MČ Brno-sever Mgr. Martinem
Malečkem, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno-sever, Zábrdovice
dotčené orgány
HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Štefánikova č.p. 103/32, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Krajská hygienická stanice JmK, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, Brno-město, 601 67 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, Brno-město, 601 67 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, Brno-město, 601 67 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, Brno-město, 601 67 Brno 2
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
ÚMČ Brno-sever, OS - ODISVH, silniční správní úřad, Bratislavská č.p. 251/70, Brno-sever, Zábrdovice,
601 47 Brno 2
ÚMČ Brno-sever, OŽP, Bratislavská č.p. 251/70, Brno-sever, Zábrdovice, 601 47 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
doručuje se veřejnou vyhláškou
- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být
požadovaný záměr uskutečněn
Ilona Šoukalová, Nerudova 477, 66601 Tišnov
- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – ten, kdo má jiné věcné právo
k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a současně podle § 85 odst. 2 písm. b)
Ing. Miroslav Carda, Klarisky č.p. 533/17, Soběšice, 644 00 Brno 44
Mgr. Libuše Cardová, Klarisky č.p. 533/17, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Jaromír Doležel, Klarisky č.p. 552/6, Soběšice, 644 00 Brno 44
JUDr. Lenka Doleželová, Klarisky č.p. 552/6, Soběšice, 644 00 Brno 44
Jaromír Dvořák, Klarisky č.p. 559/2, Soběšice, 644 00 Brno 44
Dana Dvořáková, Klarisky č.p. 559/2, Soběšice, 644 00 Brno 44
Dagmar Dziadková, Klarisky č.p. 520/19, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. David Hrazdíra, Klarisky č.p. 556/7, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Monika Hrazdírová, Klarisky č.p. 556/7, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ivana Konečná, Klarisky č.p. 558/9, Soběšice, 644 00 Brno 44
Maria Krejčí, Klarisky č.p. 523/5, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Radek Křivánek, Klarisky č.p. 626/21, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Marcela Křivánková, Klarisky č.p. 626/21, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Marek Orel, Klarisky č.p. 545/13, Soběšice, 644 00 Brno 44
Alena Orlová, Klarisky č.p. 545/13, Soběšice, 644 00 Brno 44
JUDr. Pavel Příhoda, Klarisky č.p. 532/4, Soběšice, 644 00 Brno 44
JUDr. Hana Příhodová, Klarisky č.p. 532/4, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Miloš Rauš, Klarisky č.p. 573/1, Soběšice, 644 00 Brno 44
Mgr. Dana Raušová, Klarisky č.p. 573/1, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Jiří Sajbrt, Klarisky č.p. 563/8, Soběšice, 644 00 Brno 44
Mgr. Helena Sajbrtová, Klarisky č.p. 563/8, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ivanka Sázavská, Klarisky č.p. 548/3, Soběšice, 644 00 Brno 44

Č.j. MCBSev/040844/21

str. 5

Jana Sázavská, Kníničky č.e. 193, 635 00 Brno 35
Michal Sázavský, Kníničky č.e. 193, 635 00 Brno 35
Ing. Vladimír Sázavský, IDDS: 5jdxd5m
trvalý pobyt: Klarisky č.p. 548/3, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ladislav Sofka, Klarisky č.p. 553/11, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ilona Sofková, Klarisky č.p. 553/11, Soběšice, 644 00 Brno 44
Ing. Michal Švihálek, Klarisky č.p. 568/15, Soběšice, 644 00 Brno 44
Jana Švihálková, Velkopavlovická č.p. 4072/7, Židenice, 628 00 Brno 28
- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – ten, kdo má jiné věcné právo
k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
vlastník pozemku parc. č. 988/104 k.ú. Soběšice
vlastník pozemku parc. č. 988/114 k.ú. Soběšice
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické sítě Brno, a.s., Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
dále obdrží
- oprávněná úřední osoba a spis

