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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:                               Sp. zn.:                                              Vyřizuje/linka                         V Brně dne:
JMK 61654 /2010      S - JMK 61654//2010 OŽP/Še        Ing. Šenkyříková/2214      31. 5. 2010

„Český Technologický park Brno, Centrální zóna, 1. etapa“, k.ú. Královo Pole, 
Medlánky, okres Brno-město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení 
§ 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad 
ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 
30. 4. 2010 oznámení společnosti Technologický Park Brno, a.s., Technická 15, 616 00 Brno,
IČ: 48532215 o záměru „Český Technologický park Brno, Centrální zóna, 1. etapa“, k.ú. 
Královo Pole, Medlánky, okres Brno-město. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona 
v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.6, sloupec B – Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné 
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu a v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) - bod 10.13, sloupec 
B - Tématické areály na ploše nad 5000 m2.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek 
a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení 
§ 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Český Technologický park Brno, Centrální zóna, 1. etapa
Umístění: Jihomoravský kraj

okres Brno-město
Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Medlánky
k.ú. Královo Pole, Medlánky

Oznamovatel: Technologický Park Brno, a.s., se sídlem Technická 15, 616 00 Brno

Charakter záměru: Oznamovatel navrhuje výstavbu kancelářských objektů s doplňkovými
plochami obchodů a služeb v k.ú. Královo Pole a Medlánky. Celý areál 
centrální zóny ČTPB je složen ze šesti samostatných objektů označených 
písmeny A - F. Větší část půdorysné plochy nadzemních podlaží všech objektů 
je vyhrazená pro kancelářské prostory včetně sociálních zařízení, pouze 
v 1. NP objektu A jsou situovány prostory tvořící zázemí technologického 
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parku. Jednotlivé objekty jsou řazeny podél zeleného náměstí. Tím je areál 
opticky rozdělen na klidovou část vnitřního kampusu a obslužnou část z vnější 
strany. V jižní části areálu je umístěna relativně velká parková plocha 
s jezírkem. 

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Úsek výstavby, 
životního prostředí a zemědělství jako příslušný stavební úřad sděluje, že 
navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
(Územní plán města Brna). 

Zahájení výstavby: III. čtvrtletí 2011
Dokončení výstavby: III. čtvrtletí 2012 (objekty B+C)

III. čtvrtletí 2013 (objekty A+D)
III. čtvrtletí 2014 (objekty E+F)

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Krajská 
hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno,
Magistrát města Brna.

Vyjádření Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
jsou bez připomínek. 

ČIŽP – OI Brno z hlediska ochrany přírody požaduje, aby byl proveden botanický a 
zoologický průzkum dané lokality.

Vyjádření Magistrátu města Brna se skládá z 5 dílčích vyjádření jednotlivých 
dotčených odborů:

Odbor životního prostředí MMB nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona. 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňuje, že k zásypům lze využít pouze 
zeminu splňující limitní hodnoty koncentrace škodlivin dané Přílohou č. 9 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zemina nesplňující uvedené 
limitní hodnoty je považována za odpad a je třeba ji podle platné legislativy předat oprávněné 
osobě.

Odbor územního plánování a rozvoje MMB konstatuje, že předložený záměr je
v souladu s Územním plánem města Brna.

Odbor památkové péče MMB upozorňuje, že řešená lokalita se může nacházet 
na území archeologických zájmů a stavebník je povinen postupovat podle § 22, § 23 a § 28 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění současně platných předpisů. 

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB uvádí požadavky:
- z hlediska ochrany vod: dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), jejichž splněním je realizace 
záměru podmíněna:
o objekty prodloužení vodovodního řadu, kanalizace včetně přeložky, retenční 

nádrže, odlučovač lehkých kapalin a lapák tuků jsou vodními díly a věcně a 
místně příslušným orgánem k povolení jejich stavby je zdejší vodoprávní úřad,

o žádost o stavební povolení bude ve smyslu ust. § 115 odst. 2 vodního zákona 
doložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších přepisů, 
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o žádost o stavební povolení bude podána oprávněným právním subjektem, který 
je investor stavby, a podepsána jeho statutárním zástupcem,

o v projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a 
dotčených orgánů a organizací,  

- z hlediska státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), MMB sděluje, 
že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vzhledem 
k tomu, že pozemky dotčené stavbou jsou součástí zemědělského půdního fondu, je 
nutné podle ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně ZPF požádat Odbor VLHZ MMB 
o vydání souhlasu podle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. 
Odbor dopravy MMB uvádí, že rozhodující stanovisko ke stavbě vydá 

ÚMČ Brno-Medlánky.  OD MMB je příslušným k vydání rozhodnutí o připojení (sjezdu) 
na pozemní komunikaci v ul. Pukyňova, a taktéž i k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikace v případě zásahu do komunikačních ploch v ul. Purkyňova v souvislosti 
s realizací přípojek IS. Dále uvádí, že dopravní značení na účelové komunikaci a odstavných 
parkovacích stání v areálu nově budovaného administrativního areálu si stanoví vlastník 
účelové komunikace po předchozím projednání s OD MMB a po vyjádření Policie ČR – DI.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 
doručená vyjádření a konstatuje, že se v žádném z nich nepožaduje další pokračování procesu 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Vznesené požadavky a připomínky budou řešeny v rámci následných správních řízení 
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, resp. složkových předpisů v oblasti 
životního prostředí.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze 
konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, 
které by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování. 

Závěr:

Záměr „Český Technologický park Brno, Centrální zóna, 1. etapa“, k.ú. Královo 
Pole, Medlánky, okres Brno-město naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II a bodu 10.13 
kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., Krajský úřad Jihomoravského kraje 
na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že
uvedený záměr

nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti 
němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona 
závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a 
dotčeným správním úřadům.

Dotčené městské části Brno–Královo Pole a Brno-Medlánky žádáme ve smyslu 
ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění 
informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední 
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je 
nejméně 15 dní. Současně žádáme městské části Brno–Královo Pole a Brno-Medlánky
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a 
o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje.

               Ing. Jiří Hájek, v.r.
              vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541651111  541651579 senkyrikova.alena@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

otisk razítka

mailto:SENKYRIKOVA.ALENA@kr-jihomoravsky.cz
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Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na 
úřední desce  a  nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění 
textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední 
desce:
- Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole, k rukám starosty, Palackého tř. 59, 612 93 
Brno
- Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, k rukám starosty, Hudcova 7, 621 00 Brno
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67,  601 67 Brno - DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Dále obdrží:
- Úřad Městské části Brno-Královo Pole, stavební úřad, Palackého tř. 59, 612 93 Brno - DS
- Úřad Městské části Brno-Medlánky, stavební odbor, Hudcova 7, 621 00 Brno - DS
- Statutární město Brno, Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, Magistrát města 
Brna, Husova 12, 601 67 Brno - DS
- MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - DS
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – DS
- Technologický Park Brno, a.s., Technická 15, 616 00 Brno – DS
- AMEC, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provede pouze MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Medlánky a 
Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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