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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 22.07.2011 oznámení 
společnosti Hexaplan International, spol. s r.o., se sídlem Šámalova 72, 615 00 Brno, IČ 60745665, 
o záměru „Sportovní areál VUT PPV v Brně – Zázemí“, k. ú. Královo Pole, okr. Brno-město. 

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) –

bod 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu.

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: Sportovní areál VUT PPV v Brně - Zázemí
Umístění: Jihomoravský kraj

okres Brno-město
                          Město Brno
                           k. ú. Královo Pole

Oznamovatel:  Hexaplan International, spol. s r.o., se sídlem Šámalova 72, 615 00 Brno, 

IČ 60745665.

Váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku

Ze dne:

Č. j.: JMK 105418/2011
Sp. zn.: S-JMK 105418/2011 OŽP/Zl
Vyřizuje: Mgr. Vendula Zlevorová
Telefon: 541652682
Datum: 09.09.2011

„Sportovní areál VUT PPV v Brně - Zázemí“, k. ú. Královo Pole, okr. Brno-město – závěr 

zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Charakter záměru:  Předmětem záměru je vytvoření technického zázemí pro sportovní areál. 

Jedná se o dva samostatně stojící objekty situované na volné ploše vymezené stávající budovou 

sportovní haly, budovou šatnového objektu, areálem venkovního atletického stadionu a 

rozestavěnou budovou fakulty FEKT T12. Návrh řešení území odpovídá územně-plánovací 

dokumentaci, územnímu plánu města Brna. V uvedené ploše je uvažováno s rozvojem VUT, 

sportovní části, ale také s umístěním parkovacích stání a technického zázemí areálu. V záměru je 

navrženo 221 parkovacích stání (z toho 8 pro osoby ZTP).

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil Jihomoravský kraj, Česká inspekce 
životního prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Magistrát města 
Brna. Vyjádření veřejnosti krajský úřad neobdržel.

Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – bez připomínek a nepožadují další posuzování ve smyslu 
zákona.

Magistrát města Brna (MMB) se vyjádřil formou 4 dílčích vyjádření. 

MMB, odbor životního prostředí (MMB OZP) upozorňuje, že:
- V dalších stupních projektové dokumentace bude požadováno zajištění tepla pro vytápění, VZT a 
další přípravu TUV na bázi jeho dodávek ze sítě centrálního zásobování tepla.

MMB, odbor vodního a lesního hospodářství (MMB OVLHZ)
Z hlediska ochrany vod je záměr možný za dodržení těchto podmínek:
– Objekty prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod (ČOV) 

jsou vodními díly a podléhají povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Věcně a místně 
příslušným orgánem pro povolení stavby je MMB OVLHZ. Současně stavba ČOV vyžaduje 
povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Žádost o stavební povolení bude 
ve smyslu § 115 odst. 2 vodního zákona doložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení bude podána
oprávněným subjektem a podepsána statutárním zástupcem. V projektu stavby budou 
vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a organizací.

– objekt trafostanice s olejovým trafem s objemem na 500 l oleje podléhá souhlasu dle ust. § 17 
vodního zákona MMB OVLHZ. Před vydáním územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu 
stavebník požádá vodoprávní úřad MMB OVLHZ o vydání souhlasu a přiloží tyto náležitosti:

 žádost bude předložena dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně plné moci v případě zastupování žadatele

 1 x projektovou dokumentaci

 kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením místa stavby nebo činnosti.
– upozorňuje na nutnost dodržování hospodaření s dešťovými vodami dle ust. § 20 odst. 5 písm. 

c) a ust. § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů
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MMB odbor památkové péče (MMB OPP)
– upozorňuje, že řešená lokalita se může nacházet na území archeologických zájmů a stavebník 

je povinen postupovat podle § 22, § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění současně platných předpisů.

MMB odbor územního plánování a rozvoje (MMB OUPR)
– uvádí, že dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) je předpokládaný záměr umístěn

v návrhové zvláštní ploše pro rekreaci (R). Plochy R jsou určeny převážně pro hromadnou 
rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se 
zejména o sportovní a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy a rekreační 
střediska. Přípustný je převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod. 
nad plochami volnými. Závazně není ve zvláštních plochách pro rekreaci vymezena přípustnost 
jednotlivých staveb, která je nebo bude určena navazující územně plánovací dokumentací 
nebo územně plánovacím podkladem. Podmínkou je jejich funkční soulad s obecným určením 
ploch pro rekreaci. 

– upozorňuje na nutnost koordinace s investiční akcí „Areál VUT v Brně PPV – komunikace“
– upozorňuje, že ve smyslu požadavku Generelu odvodnění města Brna pro návrhové plochy 

územního plánu bude nutno zajistit regulaci odtoku dešťových vod z pozemku v hodnotě 
10 l/s/ha. (upřesnění požadavku – Městské standardy pro kanalizační zařízení – 2010)

– sděluje, že umístění záměru „Sportovní areál VUT PPV v Brně – Zázemí“ je v souladu s daným 
funkčním využitím stanoveným pro toto území ÚPmB.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP konstatuje, že ve smyslu § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený 
záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 

doručená vyjádření a konstatuje, že předložené oznámení záměru splňuje všechny zákonem 

předepsané náležitosti a komplexně postihuje veškeré předpokládané vlivy záměru na životní 

prostředí. Zpracované studie (rozptylová a hluková) prokazují, že záměr nebude mít významné 

vlivy na životní prostředí a lidské zdraví.

       Na základě oznámení, shora citovaných vyjádření, v kterých žádné nepožaduje pokračování 

v procesu posuzování a na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 

zákona lze konstatovat, že záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které 

by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování.

Závěr:

Záměr „Sportovní areál VUT PPV v Brně – Zázemí“, k. ú. Královo Pole, okr. Brno-město
naplňuje dikci bodu 10.6, 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. 
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        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.

        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 statutární město Brno, městskou část Brno-Královo Pole 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 statutární město Brno, městskou část Brno-Královo Pole 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 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

otisk razítka
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Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí 

o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, 

o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení 

na úřední desce:

Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, k rukám starosty, Palackého tř. 59,
612 93 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

Obdrží na vědomí:

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, stavební 
úřad, Palackého tř. 59, 612 93 Brno - DS

Hexaplan International, spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno - DS

AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou Statutární město Brno městská část Brno-Královo Pole a 
Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

                                                 razítko a podpis
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