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postupně zastoupený společností

GAsAG spol. s r.o. (IČ 44016 727)
V Újezdech 559/2, 621 00 Brno

Věc : REKO MS BRNO – TUŘANKA Č. STAVBY 7700073 226

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení územního řízení
Úřad MČ města Brna Brno-Slatina, odbor výstavby a územního rozvoje – stavební úřad (dále
v textu také jen jako „stavební úřad“), jako obecný stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust.
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále v textu také jen jako „stavební zákon“), ust. § 10 a 11 zákona čís. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále v textu také jen jako „správní řád“), a ust. čl. 18 odst. 2 písm. b) obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna čís. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v
platném znění (dále v textu také jen jako „Statut“), tj. pro k.ú. Slatina, obec Brno, dne 27.07.2017
obdržel podle ust. § 86 ve spojení s § 79 a 85 stavebního zákona a ust. § 3 a 13b vyhlášky čís.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
(dále v textu také jen jako „prováděcí vyhláška“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v
územním řízení, týkající se rekonstrukce místní plynovodní sítě v části ul. Tuřanka v BrněSlatině (jedná se o úsek od křižovatky ul. Tuřanka s ul. Přemyslovo náměstí a Kikrleho po
křižovatku s ul. Ráj a Černozemní, kterou podala
společnost (firma) GasNet, s.r.o. (IČ 272 95 567), Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená na základě plné moci ze dne 10.04.2017
společností GridSevices, s.r.o. (IČ 2179 35 311), Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
kterou dále na základě substituční plné moci ze dne 31.05.2017 zastupuje
společnost GAsAG spol. s r.o. (IČ 44016 727), V Újezdech 559/2, 621 00 Brno
(dále v textu také jen jako „žadatel“ nebo „stavebník“ případně „investor“)
Poslední doklady žadatel doložil elektronicky dne 13.09.2017.
Dle doložené dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby (dále v textu také jen jako „DUR“),
kterou vyhotovila oprávněná právnická osoba (konkrétně projekční kancelář GAsAG spol. s r.o., IČ
44016 727) a signoval (autorizoval) autorizovaný inženýt pro technologická zařízení staveb Ing. Jiří
Kolář, ČKAIT – 1001206, je shora uvedený záměr nazván respektive označen jako
„ REKO MS BRNO – TUŘANKA Č. STAVBY 7700073 226 “
(dále v textu také jen jako „stavba“).

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 19-16526-621/0100
www.mcslatina.cz
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Základní charakteristika stavby a její účel :
V Brně v MČ Brno-Slatina se v ulici Tuřanka, v předmětném úseku mezi křižovatkou s ul.
Přemyslovo náměstí a Kikrleho po křižovatku s ul. Ráj a Černozemní, v zeleném pásu rušeném
vjezdy do domů, nachází nízkotlaký plynovod NTO 150 z roku 1963, na nějž je napojeno cca 27
kusů nízkotlakých plynovodních přípojek realizovaných v letech 1947 – 2013.
Předmětem stavby je proto rekonstrukce plynovodu a přípojek, která je navržena z důvodu
koordinace s rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a komunikace v předmětném úseku, jejímž
investorem je město Brno. Náklady na rekonstrukci komunikace tak uhradí město Brno respektive
Brněnské vodárny a kanalizace nebo Brněnské komunikace. Na zrekonstruovanou komunikaci bude
uplatněna záruka 8 let. Plynárenské zařízení v ulici Tuřanka je po technické životnosti a v době
plánované rekonstrukce bude v provozu 51 let. Část přípojek v ulici Tuřanka byla dříve vyměněna z
důvodu poruchy.
Nové plynovody jsou navrženy v rozsahu úpravy zpevněných ploch tak, aby případné další
rekonstrukce nezasahovaly do upravených povrchů. Nový plynovod NTO 315 bude napojen na
plynovod DN 400 v ulici Kikerleho a veden v původní trase OC 400 přes křižovatku, kde za ní bude
propojen na plynovod DN 400 směřující na Přemyslovo náměstí. Do ulice Tuřanka bude z
plynovodu NTPE 315 vysazena odbočka dn 160. V daném úseku ulice Tuřanka paj je navržen nový
nízkotlaký plynovod NTPE 160, který bude ukončen v křižovatce Tuřanka x Ráj. Plynovod je
navržen v jiné trase než je plynovod stávající, a to v komunikaci v odstupové vzdálenosti od
kanalizace. Chodník pro uložení plynovodu nelze využít z důvodu vedení stávajících IS a v zeleném
pásu dochází ke kolizi se sloupy DPmB. Z plynovodu jsou potom vedeny přípojky na obě strany.
Nový plynovod se propojí se stávajícími plynovody v dané oblasti a to, propoj II napojení na NTO
200 na ulici Černozemní, propoj III napojení na NTO 150 na ulici Černozemní, Propoj IV na NTO
150 na ulici Ráj a dopojení na NTO 150 a NTO 100 na ulici Tuřanka za křižovatkou Tuřanka x Ráj.
Rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem. V místech, kde bude možné, bude ocelový
plynovod odstraněn ze země. Při rekonstrukci budou vyměněny i přípojky postavené do roku 1990.
Hlavní uzávěry plynu a plynoměry budou umístěny na hranici soukromého a veřejného pozemku, tj.
ve skříních osazených ve fasádě jednotlivých domů.
Rekonstrukce plynovodu respektive nový plynovod včetně přípojek bude proveden v souladu s
Technickým požadavkem GRID_TX_08_04_04 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a
opravy místních sítí.
TECHNICKÉ ÚDAJE – PLYNOVODY V DÉLCE 334,0 m
VĚTEV A PE 315/160
Propoj I na PŘEMYSLOVO NÁM. PE 315
Propoj II do ulice ČERNOZEMNÍ (u domu 4a) PE 225
Propoj III do ulice ČERNOZEMNÍ (za domem č.28) PE 160
Propoj IV do ulice RÁJ PE 160
Propoj V do ulice TUŘANKA PE 110
VĚTEV B PE 63

268,0 m
6,5 m
8,0 m
1,5 m
21,0 m
16,0 m
13,0 m

PE 100 SDR 17,6 dimenze 315*17,9 mm
PE 100 SDR 17,6 dimenze 225*12,8 mm
PE 100 SDR 17,6 dimenze 160*9,1 mm
PE 100 SDR 17,6 dimenze 110*6,3 mm
PE 100 SDR 11 dimenze 63*5,8 mm
NAVRŽENÉ DEMONTÁŽE PLYNOVODŮ
Dimenze
Dimenze
Dimenze
Dimenze
Dimenze

OCEL 400
OCEL 200
OCEL 150
OCEL 100
OCEL 2“

Vytaženo
Vytaženo
Vytaženo
Vytaženo
Vytaženo

26,0 m
8,0 m
271,0 m
16,0 m
13,0 m
26,0 m
8,0 m
205,0 m
16,0 m
0,0 m

ponecháno v zemi
ponecháno v zemi
ponecháno v zemi
ponecháno v zemi
ponecháno v zemi

0,0 m
0,0 m
70,0 m
0,0 m
20,0 m
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TECHNICKÉ ÚDAJE – PŘÍPOJKY
Počet přípojek dle GIS

29 kpl

Počet nových nízkotlakých přípojek ukončených v HUP

16 kpl

Počet nových nízkotlakých přípojek ukončených v HUP (zemní uzávěr)

2 kpl

Počet přepojených přípojek

11 kpl

Celková délka přípojek

196,5 m

PE 100 SDR 11 dimenze 50*4,6 mm – 5 kpl
PE 100 SDR 11 dimenze 40*3,7 mm – 24 kpl

26,0 m
170,5 m

Přípojková skříň HUP 500/400 do zdi

14 kpl

Přípojková skříň HUP 400/400 do zdi

1 kpl

Přípojková skříň HUP 400/400 stávající s výměnou rámu a dvířek

1 kpl

Přípojková skříň stávající

13 kpl

TECHNICKÉ ÚDAJE – OPZ
dopojení za zemním uzávěrem nebo zemním modulem k objektu
Celková délka potrubí
NAVRŽENÉ DEMONTÁŽE PŘÍPOJEK
Dimenze
PLAST 63 – 13,0 m
Dimenze
OCEL 2“ – 2,0 m
Dimenze
OCEL 6/4“ – 108,0 m
Dimenze
OCEL 5/4“ – 37,0 m

0,0 m
vytaženo
vytaženo
vytaženo
vytaženo

13,0 m
2,0 m
108,0 m
37,0 m

ponecháno v zemi
ponecháno v zemi
ponecháno v zemi
ponecháno v zemi

0,0 m
0,0 m
0,0 m
0,0 m

Stavba se navrhuje k umístění na tyto pozemky v k.ú. Slatina, obec Brno :
•
parc. čís. 1640/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha), 1775/1 (ostatní komunikace, silnice)
vlastník : ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
•
parc. čís. 1778/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha)
vlastník : Sportovní klub Slatina
•
parc. čís. 1774, 1739/3, 1739/5, 1773/1, 1776, 1778/2, 1851/1, 1947/4 (ostatní komunikace,
ostatní plocha), 1946/1 (orná půda), 1785/2 (zastavěná plocha nádvoří)
vlastník : statutární město Brno
•
parc. čís. 1777 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník : CONSONA s.r.o.
•
parc. čís. 1813 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník : Nevídal Radim, Peroutková Oldřiška, Williams Monika
U všech pozemků umístěním stavby dotčených je s jejich vlastníky uzavřena a doložena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení územního řízení na stavbu
„ REKO MS BRNO – TUŘANKA Č. STAVBY 7700073 226 “
dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu známým účastníkům územního řízení, a protože stavebnímu
úřadu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru žadatele upouští stavební úřad od ústního jednání a místního šetření (ohledání na místě).
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k záměru žadatele a k doložené dokumentaci
uplatnit na stavebním úřadě v Brně-Slatině

nejpozději 15-den ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení,
a to poštou nebo osobně, přičemž k poštovní přepravě musí být zásilka předána nejpozději v
poslední den lhůty.
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K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány, případně svá již vydaná stanoviska
doplní.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k
dokumentaci připojené k žádosti získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené
lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se
stavbou souhlasí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na ÚMČ města Brna Brno-Slatina před
termínem stanoveným pro uplatnění námitek a připomínek, a to v kanceláři stavebního úřadu
Tilhonova 450/59 a v úředních dnech pondělí a středa, od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 17
hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Závěrem stavební úřad pro úplnost uvádí, že v předmětné věci má k dispozici tato stanoviska
dotčených orgánů a vyjádření stavebnímu úřadu známých účastníků řízení, tj. vlastníků a správců
stavbou dotčených pozemků a staveb včetně staveb respektive objektů technické a dopravní
infrastruktury :
- MMB, OÚPR – čís. jed. MMB/0181389/2017 ze dne 15.06.2017 (koordinované stanovisko)
- MMB, OÚPR – čís. jed. MMB/0911671/2017/Bil ze dne 11.05.2017 (vyjádření z hlediska ÚP)
- Hasičský záchranný sbor JMK – ev.čís. HSBM-73-1-1066/1-OPST-2017 ze dne 11.05.2017
- SMB – starosta MČ Brno-Slatina – čís. jed. MCBSLA/02495/17/MO/Hof ze dne 11.07.2017
- SMB - MMB, majetkový odbor – čís. jed. MMB/0181759/2017 ze dne 15.05.2017
- SMB – MMB, odbor správy majetku – čís. jed. MMB/0272464/2017 ze dne 29.06.2017
- SMB – MMB, odbor investiční – čís. jed. MMB/0181444/2017 ze dne 22.05.2017
- Brněnské komunikace, a.s. – zn. 3100-Nov-382/17 ze dne 07.06.2017
- Správa a údržba silnic JMK p.o. – zn. 11283/2017/06/2017/Čá ze dne 26.06.2017
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – zn. 722/012936/2017/IBa ze dne 16.05.2017
- Dopravní podnik města Brna, a.s. – zn. 5068/2017/5040 ze dne 29.05.2017
- E.ON Servisní, s.r.o. – zn. B6941-16182766 ze dne 20.05.2017
- Technické sítě Brno, a.s. – zn. 5800/Šim/0456/17 ze dne 11.05.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – čís. jed. 598742/17 ze dne 26.04.2017
- SMART Comp, a.s. – zn. V-554/2017/MJ ze dne 17.05.2017
- Archeologický ústav AV ČR – zn. ARÚB/2248/2017

Poučení :
Podle ust. § 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 ust. § 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 ust. § 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.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na ÚMČ města Brna Brno-Slatina před
termínem stanoveným pro uplatnění námitek a připomínek, a to v kanceláři stavebního úřadu
Tilhonova 450/59 a v úředních dnech pondělí a středa, od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 17
hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Současně stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům sděluje, že již dokončil dokazování
a že se mohou se správním spisem a s podklady pro rozhodnutí seznámit, případně k nim uplatnit
své připomínky a návrhy. Podle § 36 odst. 1 správního řádu vyplývá, že správní orgán musí
účastníkům řízení a dotčeným orgánům umožnit, aby se s obsahem podání seznámili a případně se k
němu v přiměřené lhůtě vyjádřili. Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu má každý účastník řízení
oprávnění se seznámit s obsahem podání, navrhovat důkazy, případně činit jiné návrhy; podle ust. §
36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení oprávnění vyjádřit se k řízení a podat němu své
stanovisko, podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení dána možnost, aby se
před vydáním rozhodnutí seznámili s obsahem spisového materiálu a s podklady pro rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené zdejší správní orgán respektive stavební úřad v souladu s ust. § 39 odst.
1 správního řádu stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům 15 denní lhůtu pro seznámení se s
podklady pro rozhodnutí, podávání návrhů a stanovisek, případně k vyjádření se k podkladům pro
rozhodnutí. Lhůta 15 dnů počíná jednotlivým účastníkům řízení a dotčeným orgánům běžet od data
doručení tohoto oznámení o zahájení řízení respektive ode dne, kdy toto oznámení převzali.
Stavební úřad upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nemusí být přihlíženo.
Po uplynutí výše uvedené lhůty (pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí) a za předpokladu
uhrazení správního poplatku správní orgán ve věci rozhodne.
otisk razítka

Ing. Jitka Pokorová
vedoucí odboru výstavby
a územního rozvoje
Příloha : přehledná situace stavby v měř. 1 : 1000
Obdrží :
1) účastníci řízení
A) hlavní – žadatel, stavebník (doručuje se na doručenku)
- GasNet, s.r.o. (IČ 272 95 567), Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
kterého zastupuje GridSevices, s.r.o. (IČ 2179 35 311), Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
kterou dále zastupuje
GAsAG spol. s r.o. (IČ 44016 727), IDDS : rvgp56y, V Újezdech 559/2, 621 00 Brno
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B) vedlejší
a) vlastníci umístěním stavby dotčených pozemků a staveb (doručuje se na doručenku)
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, IDDS : rq6fs9a,
Příkop 818/11, 602 00 Brno (parc. čís. 1640/1, 1775/1)
- Jihomoravský kraj – odbor majetkový KÚ JMK, IDDS : x2pbqzq,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (parc. čís. 1775/1 – stavba státní silnice)
- Sportovní klub Slatina, z.s., Tuřanka 1260/1, 627 00 Brno (parc. čís. 1778/1)
- Statutární město Brno zastoupené :
….... majetkovým odborem MMB, IDDS: a7kbrrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
…… odborem správy majetku MMB, IDDS: a7kbrrn, Husova 3, 601 67 Brno
........ MČ Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
(parc. čís. 1774, 1739/3, 1739/5, 1773/1, 1776, 1778/2, 1851/1, 1947/4, 1946/1, 1785/2)
- CONSONA s.r.o., Obřanská 929/128, 614 00 Brno (parc. čís. 1777)
- Nevídal Radim, Tuřanka 255/29, 627 00 Brno (parc. čís. 1813)
- Peroutková Oldřiška, Hlavní 310/98, 664 31 Lelekovice (parc. čís. 1813)
- Williams Monika, Tuřanka 255/29, 627 00 Brno (parc. čís. 1813)
b) vlastníci sousedních pozemků a staveb (doručuje se veřejnou vyhláškou)
parc. čís. 1689/4, 1777, 1783, 1785/2, 1769, 1787, 1789, 1768, 1793, 1767, 1796, 1766,
1799/1, 1765, 1764, 1762, 1802/1, 1761, 1803, 1759, 1758, 1757, 1755, 1811,
1813, 1815, 1689/5, 1690/3, 1698
c) vlastníci a správci stavbou dotčené technické a dopravní infrastruktury
(doručuje se veřejnou vyhláškou)
- Statutární město Brno zastoupené
……. odborem investičním MMB, IDDS: a7kbrrn, Kounicova 67a, 601 67 Brno
……. a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, IDDS: c7rc8yf, Hybešova 254/16, 657 33 Brno
……. a.s. Brněnské komunikace, IDDS: tk7c8xt, Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
- Správa a údržba silnic JMK p.o., IDDS: k3nk8e7, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
(korespondenční adresa : SÚS JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno)
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupený E.ON Česká republika, s.r.o.,, IDDS: 3534cwz,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GasNet, s.r.o., Kližská 940, 401 17 Ústí nad Labem
zastoupený
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Technické sítě Brno, a.s., IDDS: bj6cd4x, Barvířská 5, 602 00 Brno
- Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x, Hlinky 64/151, 656 46 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- UPC ČR, a.s., IDDS : 4hds44f, Závišova 5, 140 00 Praha 4
- SMART Comp. a.s., IDDS: imwgcd4, Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno
C) obec (doručuje se veřejnou vyhláškou)
- Statutární město Brno zastoupené
starostou MČ Brno-Slatina, Jiří Ides, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
2) dotčené orgány (doručuje se na doručenku)
- Hasičský záchranný sbor JMK, IDDS: ybiaiuv, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- MMB, odbor VLHZ, IDDS : a7kbrrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- MMB, odbor životního prostředí, IDDS : a7kbrrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- MMB, odbor dopravy MMB, IDDS : a7kbrrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
3) Co : - spis SÚ
4) úřední deska - všeobecný odbor ÚMČ, zde
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Toto oznámení - sdělení (veřejná vyhláška) musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce
Úřadu městské části Brna, Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, Brno, a dále způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctý den po dni vyvěšení je dnem doručení.

Na úřední desce vyvěšeno a dálkovým způsobem zveřejněno dne :

sejmuto dne :

..................................

........................................

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení, zveřejnění a sejmutí listiny

