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V Brně dne:

14.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel:
SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno 35, zast. Miroslav Pokorný
KABEL - PROJEKT, IČ 717 80 572, Sadová 917/56, 678 01 Blansko 1
Optická tasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Husovická, Sekaninova, Mostecká

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební (dále jen stavební úřad), příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, (dále jen stavební zákon), posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby sítě elektronických komunikací “Optická tasa SMART Comp. a.s. - netbox Brno, Husovická, Sekaninova, Mostecká“ na pozemcích parc. č. 591 a 560 v k. ú. Husovice, obec Brno ve
vlastnictví statutárního města Brna a na pozemku parc. č. 583/2 v k. ú. Husovice, obec Brno ve vlastnictví
České republiky - ÚZSVM, kterou dne 19.7.2021 podal žadatel:
SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno 35, zast. Miroslav
Pokorný KABEL - PROJEKT, IČ 717 80 572, Sadová 917/56, 678 01 Blansko 1
a vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

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 č. 4 5 4
„Optická tasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Husovická, Sekaninova, Mostecká“ na
pozemcích parc. č. 591, 560 a 583/2 v k. ú. Husovice, obec Brno.
Druh a účel umísťované stavby sítě elektronických komunikací:
Jedná se o stavbu podzemní liniové trasy optických kabelů v Brně, MČ Brno-sever, v ulicích Sekaninova,
Husovická, Mostecká. Účelem je budoucí připojení bytových domů k metropolitní síti NETBOX, a to za
účelem poskytování služeb v rámci zákona č. 127/2005 Sb. o elektron. komunikacích.
V rámci stavby bude položeno nové podzemní optické kabelové vedení od stávající trasy vedoucí
v pozemku parc. č. 591 směrem k bytovému domu Mostecká 843/2. Dále související odbočky z této trasy
směrem k BD Husovická 888/6 a BD Mostecká 902/18. Trasy budou vedeny po pozemcích parc. č. 591,
560 a 583/2 v k. ú. Husovice. Trasa bude provedena šesti kabelovými chráničkami HDPE 40/33, které
budou v exponovaných místech uloženy ještě v dalších kabelových chráničkách AROT110, případně
betonových korytech. V chráničkách budou zafouklé samotné optické kabely.
Území dotčené vlivy stavby:
Jako území dotčené vlivy stavby vymezil stavební úřad plochu pozemků parc. č. 591, 560 a 583/2 v k. ú.
Husovice, obec Brno.
Podmínky pro využití, ochranu území a přípravu záměru:
1. Navrhovaná stavba bude umístěna na výše uvedeném pozemku přesně podle schválené dokumentace
stavby k územnímu řízení, situace umístění stavby v měřítku 1:500, ověřené v územním řízení, které jsou
pro žadatele součástí tohoto rozhodnutí. Změny v umístění stavby, příp. jiné změny jsou možné pouze
s předchozím souhlasem stavebního úřadu, který o nich rozhodne.
2. Polohové a výškové umístění stavby (resp. vytýčení prostorové polohy) bude provedeno před
zahájením stavby přesně dle schválené projektové dokumentace stavby odborně způsobilou osobou (§
153 odst. 3 stavebního zákona).
3. Stavba zahrnuje umístění SEK na ul. Husovická, Sekaninova a Mostecká v Brně.
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4. Přístup a příjezd ke stavbě je stávající.
5. Vedení a zařízení veřejných sítí, dopravní infrastruktury a zelených ploch včetně stromů a keřů budou
při realizaci stavby respektovány.
6. Projektová dokumentace organizace výstavby bude zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2009 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění, dále v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění, tak, aby respektovala práva a právem chráněné zájmy dotčených osob
vztahujících se k nemovitostem, zajištění co nejmenšího narušování užívání sousedních nemovitostí
s ohledem na charakter výstavby, včetně minimalizace omezení přístupu k nim a omezení hlukových a
prachových exhalací a dále na základě dokumentace, předložené k řízení o územní rozhodnutí a ověřené
stavebním úřadem.
7. Projektová dokumentace organizace výstavby musí respektovat veškeré podmínky
uvedené v rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna č.j. MMB/0366727/2021/02 ze dne
13.9.2021, v závazném stanovisku Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu
města Brna č.j. MMB/0492382/2021 ze dne 20.9.2021, koordinovaném stanovisku Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č.j. MMB/0473683/2020 ze dne 22.1.2021, s vyjádřením
Odboru dopravy, s vyjádřením a závazným stanoviskem Odboru životního prostředí, s vyjádřením
Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ve stanovisku Investičního odboru Magistrátu
města Brna č.j. MMB/0107041/2021 ze dne 26.4.2021 a ve vyjádření ÚMČ Brno–sever, OŽP č.j.
MCBSev/044390/20/ŽP/Ned ze dne 24.11.2020.
Magistrát města Brna - OVLHZ, č.j. MMB/0492382/2021 ze dne 20.9.2021
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, ve smyslu ust. § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků. Odpad ze stavby bude likvidován podle platných předpisů o odpadech.
Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit
průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku.
V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad.
Vlastník stavby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových
průtoků nebo ledochodů.
Vlastník stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v ust. § 85 vodního zákona, zejména je povinen
dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz
povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů, a
dále zabezpečit stavbu proti škodám působeným vodou.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
Platnost tohoto souhlasu, jako podkladu pro vydání územního rozhodnutí, se stanovuje 2 roky, tj. do 31. října 2023.

Magistrát města Brna - OÚPR, č.j. MMB/0473683/2020 ze dne 22.1.2021 - koordinované stanovisko
MMB Odbor životního prostředí
- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, považovat možnou zvýšenou prašnost vyvolanou výkopovými
pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít
negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Výkopové práce představují významný zdroj prašnosti.
Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění navržených prací byla důsledně dodržována
technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména: důkladné kropení vzniklých prašných ploch
staveniště (zejména v době suchého a větrného počasí) pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových
komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista, skladování stavebních
materiálů jemných frakcí na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního
prostředí vlivem větru udržování pořádku na staveništi a v okolí staveniště k obsluze staveniště využívat pouze
vozidla, která splňují emisní normu EURO IV a vyšší, řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní
clonou (tzv. mokré řezačky), případné, důkladné kropení řezaných materiálů.
- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 S, o ochraně přírody a krajiny, ve í pozdějších
předpisů a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:
OŽP MMB požaduje při realizaci stavby dodržení ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině - rostliny a jejich
výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
O povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně zažádejte OˇP ÚMČ Brno-sever, který stanoví specifické
podmínky a požadavky.
O vyjádření zažádejte správce uličního stromořadí, tj. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, Brno, který
stanoví specifické podmínky a požadavky z hlediska ochrany stromů v ulici.
OŽP MMB požaduje vedení trasy v celé délce ve stávajícím chodníku mimo travnaté plochy.

Magistrát města Brna - OI, č.j. MMB/0107041/2021 ze dne 26.4.2021
Koordinace výkopových prací
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V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových
prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve zněni obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška
8/2009), Ol MMB zařadil stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále
harmonogram) pod číslem 39638 v termínu od 1.3.2022 do 30.11.2022 a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje
Vlasta Jágerová): Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. Výkopové
práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2.
následujícího kalendářního roku. Komunikace Husovická, Sekaninova, Mostecká je v ochranné lhůtě do 14.2.2022.
Realizace stavby je možná až po skončení ochranné lhůty.
Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, investor Statutární město Brno, realizace 2021; Instalace elektronických
informačních panelů (zastávka Mostecká), investor Dopravní podnik města Brna, a.s., realizace 2022.
Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese: http://edeska.brno.cz/eDeska/ - Kategorie
Koordinační harmonogramy výkopových prací.
Vodohospodářská infrastruktura
Ol MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje
Tomáš Kocman):
Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. (dále BVK) č.j. 721/025779/2020/JKu ze dne 23.11.2020.
Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve zněni pozdějších předpisů.
Při projektováni a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ÚMČ Brno-sever - OŽP, č.j. MCBSev/044390/20/ŽP/Ned ze dne 24.11.2020
Stavebník je povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Během realizace stavby bude důsledně dodržována vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.
K ochraně zeleně na staveništi bude použito prostředků dle ČSN 83 9061 - zejména ochrana kmenů a kořenové zóny
Zeleň určenou k likvidaci, včetně jejího ocenění, je nutné projednat v komisi pro povolování zásahů do zeleně dle
předložené žádosti investora (o kácení žádá vlastník pozemku na kterém strom, nebo keř roste) - bude vydáno
samostatné rozhodnutí.
O vstupy na pozemky městské zeleně zažádat před zahájením realizace akce správce pozemku MČ Brno-sever.
Přílohou bude podrobný plán zařízení staveniště a příjezdových a přístupových cest.
Umístit zařízení staveniště (sklad materiálu, stavební buňka, sociální zázemí atd..) na nezpevněných plochách je
možné jen s písemným souhlasem správce pozemku MČ Brno-sever.
Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromů, nebo jeho kořenů, je zhotovitel
stavebních, nebo výkopových prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření poškozených stromů, nebo jejich
kořenů.
Pod stromy nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
V průběhu stavebních prací provádět taková opatření, aby byla zajištěna ochrana okolí před nepříznivými vlivy na
ŽP (hlukem, prašností, exhalacemi apod.).
Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány správci pozemku MČ Brno-sever.

8. Projektová dokumentace organizace výstavby musí respektovat veškeré podmínky uvedené ve
stanoviscích a vyjádřeních dotčených vlastníků technické infrastruktury, a to i v přiložených grafických
přílohách:
Brněnské komunikace a.s., č.j. BKOM/11061/2021 ze dne 27.5.2021
Budou dodrženy uvedené podmínky pro obnovu konstrukce komunikací v rýze: chodníky – BD20/20, drť 4/8 4 cm,
ŠD 15 cm; DL30/30, ŠP 4 cm, ŠD 15 cm, Kamenná dlažba drť 4/8 4 cm, ŠD 15 cm, ; vjezdy – ZD 8 cm, drť 4/8 4 cm,
SC C8/10 20 cm, ŠD 15 cm; vozovka – ACO 11+ 5 cm, ACP 22+ 10cm, SC C8/10 20 cm, ŠD 15 cm, vše včetně
odstupňovaného napojení konstrukčních vrstev. Požadavek na obnově komunikačních ploch specializovanými
firmami.
Budou dodrženy požadavky: dodržení ČSN 73 6005 pro umístění sítí, jejich souběh a křížení, dodržení ochran.
pásma kanalizace dle zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, provedení zkoušky průtočnosti ul. vpustí,
nesmí dojít k poškození UV, v příp. odkrytí odvodňovacího zařízení bude pracovníkem provedena kontrola a
stanoveny podmínky před zakrytím konstrukce.
V projektované oblasti SEK se nachází kabelová vedení ve správě Bkom a.s. Budou dodrženy uvedené podmínky,
týkající se vytýčení, dodržení ČSN 73 6005, provádění ručních výkopových prací, zabezpečení při odkrytí kabelu
proti poškozením, objednání opravy v příp. poškození, uložení odkrytého kabelu dle uvedených ČSN, kontrola před
záhozem.
Budou dodrženy obecné realizační podmínky: před realizací rozhodnutí o ZUK, převzetí staveniště, podm. pro
výkopové práce, zásypy rýh, obnovu knstr. vrstev komunikace, obnovu a ochranu silniční vegetace, plynulé odvážení
vytěžené zeminy, zásyp rýh po vrstvách tl. max. 20-30 cm, uvedené technické a statické ukazatele, provizorní
zapravení v případě nedokončení do 30.11., podmínky ochrany kořenového systému stromů, přizvání ke kontrole
v případě odkrytí zařízení BKOM (kabely SSZ, odvodňovací systém), ukládání vykopaného sypkého materiálu na
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geotextilii, předání vytěženého materiálu, protokolární předání upravené komunikace, a budou dodrženy ostatní
podmínky, dodržení ochran. pásma kanalizace dle zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Brněnské vodárny a kanalizace a.s., č. j. 721/009594/2021/JKu ze dne 28.4.2021
Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma kanalizační stoky a vodovodního řádu, dojde k dotčení ochranného
území vodovodní a kanalizační přípojky. Budou dodrženy veškeré podmínky, týkající se příp. provedení ručně
kopaných sond, vytýčení a vyznačení proti poškození, veškerých stavbou dotčených vodovodních řadů, vodovodních
přípojek a kanalizačních stok, provádění pouze ručních výkopových prací v ochran. pásmu a ochran. území,
dodržení v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení, dodržení ochran. pásma dle zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,
dodržení ochranného pásma vodovodů a kanalizací, ochranného území vodovodních přípojek 0,75 m na každou
stranu od osy potrubí, pro provádění protlaků dodržení ČSN 73 6005 pro umístění sítí, jejich souběh a křížení, a
před prováděním protlaků zjištění přesné hloubky uložení vodovodního potrubí – provést ručně kopané sondy a
přizvání obvodového technika, zabezpečení sítí BVK a.s., umístění zařízení staveniště mimo ochranná pásma,
podmínky v případě poruchy na TI v provozování BVK, oznámení zahájení prací a přizvání ke kontrole před
zásypem, a musí být dodrženy ostatní podmínky uvedené v tomto vyjádření.

EG.D a.s., (E.ON Distribuce a.s.) zn. B6941–26074621 ze dne 8.10.2020 a zn. M18656-27029255 ze dne
16.3.2021
V území se nachází: podzemní vedení VN, podzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení
NN, nadzemní sdělovací vedení. Dodržte podmínky z tohoto vyjádření, týkající se dodržení podmínek pro práce
v ochranných pásmech, zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení do všech vyhotovení prováděcí
dokumentace a jeho vyznačení v terénu, vytýčení el. sítí, provádění ručních výkopových prací v ochranném pásmu,
zabezpečení obnaženého kabelu, provedení souběhů a křížení dle ČSN, kontrolu před záhozem, dodržení uvedených
norem po dokončení stavby, dodržení uvedených zákazů pro OP po dokončení stavby: umísťování konstrukcí,
uvedených látek, provádění zemních prací, aj., konzultace veškeré stavební činnosti v OP s příslušným správcem
zařízení, podmínky pro provádění v OP v blízkosti nadzemního vedení 22 kV a výkopových prací v OP podzemního
vedení 22 kV za beznapěťového stavu a ostatní uvedené podmínky.

GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002314394 ze dne 19.2.2021
V území se nachází: NTL, STL OCEL/PR plynovody vč. přípojek. Bude respektován průběh a ochranné pásmo
plynárenského zařízení. Křížení a souběh opt. kabelu s plynovod. zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.
1 a 2. Při realizaci je nutno dodržovat stanovená pravidla pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského
zařízení a plynovod. přípojek, které je 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek, provádění ručních
výkopových prací v ochranném pásmu. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy veškeré podmínky pro
provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících plynovodů a plynovodních přípojek, uvedené v tomto
vyjádření, týkající se ochranného pásma plynovodu, dodržení ČSN 73 6005 a ostatních uvedených norem, TPG 702
04, zák. č. 458/2000 Sb. a další související předpisy se stavbou, podmínky v místě křížení plynovodu s kabelem, ruční
provádění výkopových prací v OP plynovodu, dodržení stávajícího krytí, zabezpečení plynovodu po dobu výstavby,
ochrany plynárenského zařízení, vytýčení, neprodlené oznámení každého i sebemenšího poškození PZ, kontrolu před
záhozem, uložení výstražné fólie v místě křížení a ostatní uvedené podmínky uvedené v tomto vyjádření.

CETIN a.s., č.j. 552491/21 ze dne 18.2.2021
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
II.Společnost CETIN a.s. za podmínky splněni bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel,
je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
III.Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK. ; a (ii) řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
IV.Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN
a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení;
V.Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s.
Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření
stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou
Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí
platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové
území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.
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Dodržte podmínky z tohoto vyjádření, týkající se ochrany zařízení a SEK, jejich vytýčení, dodržení ochranných
pásem, provádění ručních výkopových prací v ochranném pásmu, použití chrániček, kontrolu před záhozem a
ostatní uvedené podmínky vypsané ve „Všeobecných podmínkách ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s.“, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Technické sítě Brno, a. s., zn. TSB/01979/2021 ze dne 24.2.2021
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy veškeré podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
veřejného osvětlení, uvedené v tomto vyjádření: dodržení prostorové normy: 0,3 m od kabelů VO, které jsou silové.
V případě, že nebude možnost dodržení, přizvat zástupce TSB k projednání ochrany kabelů oddělením. Základy
stožárů nesmí být narušen – vedení uložit min. 30 cm od hrany základu. Kolem základu v délce 1,5 m na každou
stranu stožáru do chráničky. Beton. základy pro rozvodné skříně umístit min. 0,5 m od kabelu VO. Startovací jámy
provádět min. 0,5 m od hrany základu stožáru VO (min. 1 m od stožáru VO). Budou dodrženy podmínky týkající se
ochrany sítě, vytýčení sítě, dodržení ochranných pásem, provádění ručních výkopových prací v ochranném pásmu,
zabezpečení obnaženého zařízení, neprodlené oznámení případného dotčení sítě, kontrolu před záhozem a ostatní
uvedené podmínky vypsané v tomto vyjádření.

Vodafone Czech Republic a.s, zn. 201106-1700227841 ze dne 7.11.2020
V zájmovém území se nachází vedení VVKS a její ochranné pásmo, které je 1 m po stranách od krajní hrany vedení
VVKS, uvedená základnová stanice č. BMUGA s uvedenými souřadnicemi. Budou dodrženy všeobecné podmínky
ochrany VVKS a součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS: podmínky z tohoto vyjádření, týkající se
ochrany zařízení a SEK, jejich vytýčení a vyznačení tras, dodržení ochranných pásem, provádění ručních
výkopových prací v ochranném pásmu, kontrolu před záhozem, uvedenou součinnost stavebníka při přípravě stavby,
a ostatní uvedené podmínky vypsané v tomto vyjádření.

Faster CZ spol. s r.o., ze dne 26.11.2020
Dodržte podmínky z tohoto vyjádření, týkající se vytýčení před zahájením prací, dodržení ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení, zabezpečení v případě odkrytí, provádění ručních prací v ochranném pásmu,
přizvání ke kontrole před záhozem, neprodlené ohlášení poškození a ostatní uvedené podmínky vypsané v tomto
vyjádření.

Dopravní podnik města Brna, a.s., zn. 04227/2021/5040 ze dne 19.3.2021
DPMB a.s.: tramvajová dráha v ul. Mostecká, kabelová trasa DPMB a.s., ul. Sekaninova – po straně lichých čísel,
ul. Husovická – po straně lichých čísel v ul. Sekaninova – Cejl, ul. Svitavské nábřeží – optický kabel křížící ul.
Sekaninovu.
Nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu, musí být zachován bezpečný příchod k zastávce MHD, prostor
zastávky ED Mostecká nebude stavbou dotčen, místo výkop. prací musí být staticky zabezpečeno, označeno a
vybaveno příslušným DZ, nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB a.s., trakční
vedení a zařízení DPMB nesmí být oploceno.
Podmínky pro tramvajovou dráhu a systém trolejového vedení: realizační podmínky projednat se správcem tratí ED,
nesmí dojít ke ztrátě stability tramvajového tělesa ani k ohrožení nebo omezení dopravy, otevřené výkopy provádět
min. 2 m od hrany přilehlé kolejnice TT, dodržení podmínek a vzdáleností pro průjezdný průřez TT (1750 mm od
osy, tj. cca 1 m od krajní kolejnice), při použití mechanizmů musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení
1,5 m od živých částí pod napětím (za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací), projednat se
správcem trolejového vedení.
Podmínky pro kabelovou trasu DPMB a.s.: vytýčení, dodržení uvedených ČSN pro křížení a souběh, dodržení vzdál.
min. 0,5 m pod naše kabely nebo kabelovod, použití tvrdé chráničky s přesahem 1 m na každou stranu od kabelu
(kabelovodu) DPMB a.s., při souběhu dodržte odstup min. 0,4 m od krajního kabelu a 1 m od kabelovodu, kabel.
komor a zařízení DPMB, projednání realizač. podmínek se správcem, podm. pro ochranu kabel. trasy, podm. při
zřízení otevřených výkopů, podm. při obnažení, ochraně a zpětným zapravením, podm. při narušení, podm.
v případě poškození, oznámení zahájení stavby, geodet. zaměření a předání pro účely GIS v místě křížení, předání
dokladů ke kolaudaci, podm. pro kabel. trasu vedenou v nezpevněných plochách, podm., že nad kabel. trasou a
v jejím ochranném pásmu 1,5 m od krajního kabelu nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika a
ukládán žádný materiál.

9. Toto rozhodnutí platí ve smyslu ust. 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne, kdy nabylo právní
moci.
Účastníkem řízení stanoveným podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s postavením účastníka dle
§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) je:
SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno 35, zast. Miroslav Pokorný
KABEL - PROJEKT, IČ 717 80 572, Sadová 917/56, 678 01 Blansko 1.

Odůvodnění
Dne 19.7.2021 pod č.j. 028282/21 podal zmocněný zástupce žadatele u zdejšího stavebního úřadu žádost
o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
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Dne 2.8.2021 bylo oznámeno zahájení územního řízení. K žádosti byla připojena kompletní DÚR,
obsahující v dokladové části tyto dokumenty: plnou moc, rozhodnutí Magistrátu města Brna - OD č.j.
MMB/0366727/2021/02 ze dne 13.9.2021, rozhodnutí ÚMČ Brno-sever - OS č.j. MCBSev/026828/21 ze
dne 8.7.2021, vyjádření Stavebního referátu Majetkového odboru Magistrátu města Brna č.j.
MMB/0473680/2020 ze dne 27.11.2020, koordinované stanovisko Magistrátu města Brna - OÚPR č.j.
MMB/0473683/2020 ze dne 22.1.2021 s vyjádřením OÚPR, OD, OŽP, OVLHZ a OPP, vyjádření
Investičního odboru Magistrátu města Brna č.j. MMB/0107041/2021 ze dne 26.4.2021, závazné
stanovisko Magistrátu města Brna - OVLHZ č.j. MMB/0492382/2021 ze dne 20.9.2021, vyjádření ÚMČ
Brno–sever, OZP č.j. MCBSev/044390/20/ŽP/Ned ze dne 24.11.2020, vyjádření ÚMČ Brno–sever, OS
č.j. MCBSev/044392/20/Minč ze dne 1.12.2020, vyjádření spol. Brněnské komunikace, a.s., č.j.
BKOM/11061/2021 ze dne 27.5.2021, stanovisko spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn.
721/009594/2021/JKu ze dne 28.4.2021, vyjádření spol. CETIN a.s., č.j. 552491/21 ze dne 18.2.2021,
vyjádření spol. E.ON Distribuce a.s., zn. B6941–26074621 ze dne 8.10.2020, vyjádření spol. EG.D a.s.,
zn. M18656-27029255 ze dne 16.3.2021, vyjádření spol. GasNet Služby s.r.o., zn. 5002314394 ze dne
19.2.2021, vyjádření spol. TSB/01979/2021 ze dne 24.2.2021, vyjádření spol. Dopravní podnik města
Brna, a.s., zn. 04227/2021/5040 ze dne 19.3.2021, vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s., zn.
201106-1700227841 ze dne 7.11.2020, vyjádření spol. Faster CZ spol. s r.o., ze dne 26.11.2020,
vyjádření spol. Teplárny Brno a.s., zn. 22134/2020/TB ze dne 12.11.2020, stanovisko Povodí Moravy
s.p., zn. PM-46347/2020/5203/IN ze dner 2.12.2020, a vyjádření úřadů, vlastníků a správců dopravní a
technické infrastruktury, kteří nejsou umístěním a provedením stavby dotčeni: SNM MO-OOÚZ, TMobile C.R. a.s., Dial Telecom a.s., ČD – Telematika a.s., NetDataComm s.r.o., České Radiokomunikace
a.s., Veřejná zeleň města Brna p.o.
Stavební úřad v průběhu územního řízení přezkoumal předloženou žádost o územní rozhodnutí na
umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, a projednal ji s účastníky řízení a
dotčenými orgány. Podmínky dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínkami vlastníků
technické infrastruktury, které vyplývají ze zákona či mají občanskoprávní charakter, se stavební úřad
nezabýval. Stavební úřad všechny připomínky z vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení, tj.
vlastníků dopravní a technické infrastruktury neuvádí v podmínkách tohoto rozhodnutí, neboť se jedná
vesměs o podmínky realizační.
Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad
předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.
Ve smyslu ust. § 90 posuzoval stavební úřad v územním řízení, zda je záměr v souladu s:
a) vydanou územně plánovací dokumentací, jíž je v daném případě Územní plán města Brna (ÚPMB).
Navržená stavba se umísťuje do pozemků, které jsou součástí plochy komunikací a prostranství místního
významu – ostatní plochy, ostatní komunikace, na kterých je umístění navržené stavby SEK možné a
umísťovaná stavba je v souladu s ÚPMB.
b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot. Stavba svojí polohou, objemem a architektonickým
ztvárněním nenarušuje charakter okolní zástavby.
c) požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména OTP: Navrhovaná stavba
vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména pak požadavkům
vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Pozemky určené k umístění stavby
svými vlastnostmi, velikostí a polohou umožňují jejich využití pro navrhovaný účel. Navrhovaná stavba
není zdrojem závad nebo vlivů, které by dle charakteru lokalit byly neslučitelné s pohodou v lokalitě
samotné nebo v jejím okolí.
Stavební úřad dospěl k názoru, že navrhovaná stavba sítě elektronických komunikací svým provozem
nezhorší kvalitu životního prostředí daného místa ani okolních staveb.
Následně stavební úřad posoudil úplnost podkladů pro vydání územního rozhodnutí, aby po konstatování
obsahové úplnosti a věcné správnosti žádosti a k ní přiložených příloh mohl přistoupit k vymezení okruhu
účastníků řízení a zahájení územního řízení jim následně oznámit. Úplnost žádosti přitom stavební úřad
posuzoval podle kritérií, která jsou stavebním zákonem a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stanovena pro žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby.
S ohledem na to, že v obsahu žádosti ani jejích příloh neshledal pochybení, přistoupil stavební úřad ke
stanovení okruhu účastníků územního řízení. Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební
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úřad z ust. § 85 stavebního zákona, přičemž se v souladu s ust. § 192 zákona řídil i ustanovením
správního řádu.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení přísluší dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, kterým je spol. SMART Comp.
a.s., IČ 255 17 767, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno 35, zast. Miroslav Pokorný KABEL PROJEKT, IČ 717 80 572, Sadová 917/56, 678 01 Blansko 1, podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-sever, zast. starostou Mgr. Martinem Malečkem, Bratislavská
70, 601 47 Brno, podle § 85 odst. 2 bodu a) stavebního zákona vlastníkovi dotčených pozemků, kterými
jsou Statutární město Brno, zast. Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, Malinovského náměstí
3, 601 67 Brno a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop
818/11, Brno-střed, 604 47 Brno, podle § 85 odst. 2 bodu b) vlastníkům sousedních pozemků vlastníci
sousedních pozemků parc. č. 561, 563, 564, 566, 567, 568, 572/1, 572/7, 573, 574, 576, 578, 580, 582,
1052, 1097, 584, 585, 586, 592, 597, 598/4, 598/1, 599/1, 600, 599/5, 601, 603, 604 a 606 v k. ú.
Husovice, obec Brno, vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s.,
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39, SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00
Brno 35, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3, CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Teplárny Brno, a.s., Okružní
828/25, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38, Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno,
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, Faster
CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno,
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti.
Dle názoru stavebního úřadu jsou k DÚR vydána všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů a jsou
respektovány veškeré příslušné zákony, vyhlášky a normy pro tento druh objektu. Rovněž je
respektováno funkční využití plochy pracovní aktivity a splněna podmínka, že objekt nenarušuje
charakter okolní zástavby. Tato fakta jsou zárukou toho, že sousedním nemovitostem se podmínky pro
jejich využívání nezhorší.
Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy stavby a podle §
11 odst. 1 písm. b) této vyhlášky stavební úřad v rozhodnutí neurčil změny stavby a změny jejího vlivu na
využití pozemků nad rozsah pozemků parc. č. 591, 560 a 583/2 v k. ú. Husovice, obec Brno, neboť jak
z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení
a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem, nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.
Dle názoru stavebního úřadu splňuje DÚR podmínky stanovené vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění.
Přístup a příjezd ke stavbě je stávající.
Na základě výše uvedeného rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí
právní moci.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
písemným podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská
70, 601 47 Brno, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Lhůta se počítá ode dne následujícího pod ni doručení. Odvoláním
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Č. j. MCBSev/035150/21

str. 8

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (podle § 82 odst. 1 správního řádu).

Mgr. Eva Ševečková
vedoucí odboru
Dokumentace stavby, ověřená v územním řízení, bude v jednom vyhotovení předaná žadateli po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Upozornění pro účastníky řízení:
Stavební úřad upozorňuje, že převzetí písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, které je informativně
zasíláno poštou účastníkům, kterým je ze zákona doručováno veřejnou vyhláškou, nemá účinky doručení
ve smyslu § 25 správního řádu.
Úhrada správního poplatku:
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl pro
územní řízení stanoven na částku 1 000.- Kč.
Doručí se:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Zástupce žadatele na základě plné moci:
Miroslav Pokorný KABEL - PROJEKT, IČO 71780572, Sadová č.p. 917/56, 678 01 Blansko 1
Obec:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, zastoupená starostou Mgr. Martinem Malečkem,
Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno-sever, Zábrdovice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 bodu a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Statutární město Brno, zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkovým odborem, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 601 67 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, IDDS: rq6fs9a
sídlo: Příkop č.p. 818/11, Brno-střed, Zábrdovice, 604 47 Brno 2
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 bodu b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 561, 563, 564, 566, 567, 568, 572/1, 572/7, 573, 574, 576, 578,
580, 582, 1052, 1097, 584, 585, 586, 592, 597, 598/4, 598/1, 599/1, 600, 599/5, 601, 603, 604 a 606 v k.
ú. Husovice, obec Brno,
vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a,
Štýřice, 639 00 Brno 39, SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno 35, Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3, CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, GasNet Služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Brno-sever,
Lesná, 638 00 Brno 38, Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, Vodafone Czech Republic
a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g,
614 00 Brno, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, Povodí Moravy s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Dotčené úřady (doručuje se jednotlivě):
Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno
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
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ÚMČ Brno-sever, OŽP, Bratislavská č.p. 251/70, Brno-sever, Zábrdovice, 601 47 Brno 2
Dále obdrží:
ÚMČ Brno-sever, OO, Bratislavská č.p. 251/70, Brno-sever, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 – k vyvěšení
oprávněná úřední osoba do spisu
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů po dni vyvěšení na úřední desce. Poslední den
této lhůty je dnem doručení.

