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ROZHODNUTÍ
prodloužení platnosti společného povolení
Úřad městské části města Brna, Brno–Bystrc, Odbor stavební, jako stavební úřad věcně příslušný podle
§ 13 odst.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“) a
místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a podle statutu města Brna,
přezkoumal podle § 94k až 94o stavebního zákona žádost o prodloužení platnosti společného povolení
spis. zn. OST/OBC/216-17/FOLM, č. j. 18-03175/SU/FOLM ze dne 26.02.2018 (právní moc dne
14.03.2018) pro stavbu s názvem:
Africká savana – Novostavba ubikace pštrosů ZOO Brno, umístěná na pozemku p. č. 1654/1 v k. ú.
Bystrc,
kterou dne 02.03.2020 podal stavebník:
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, IČ: 00101451, se sídlem U
zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zastoupená ředitelem MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D..,
zastoupena na základě plné moci Ing. Kateřinou Kapsovou, IČO: 75200155, Moravské Bránice 185,
664 64 Dolní Kounice,
a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:
1) Podle ust. § 94p, odst. 5 stavebního zákona se prodlužuje platnost společného povolení pro
stavbu s názvem - Africká savana – Novostavba ubikace pštrosů ZOO Brno, umístěná na
pozemku p. č. 1654/1 v k. ú. Bystrc a to do 14.03.2023.
2) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.
3) Ostatní podmínky původního stavebního povolení spis. zn. OST/OBC/216-17/FOLM, č. j. 1803175/SU/FOLM ze dne 26.02.2018 (právní moc dne 14.03.2018) zůstávají v platnosti.

Odůvodnění :
Dne 02.03.2020 podal stavebník - Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, IČ:
00101451, se sídlem U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zastoupená ředitelem MVDr. Martinem
Hovorkou, Ph.D.., zastoupena na základě plné moci Ing. Kateřinou Kapsovou, IČO: 75200155, Moravské
Bránice 185, 664 64 Dolní Kounice, žádost o prodloužení platnosti společného povolení spis. zn.
OST/OBC/216-17/FOLM, č. j. 18-03175/SU/FOLM ze dne 26.02.2018 (právní moc dne 14.03.2018)
pro výše uvedenou stavbu. Důvodem žádosti byla okolnost, že stavbu prozatím nebylo možné realizovat
z finančních důvodů a stavebník nestihne zahájit stavbu v platném termínu společného povolení.

Při korespondenci uveďte naše číslo jednací a spisovou značku uvedenou tučně v záhlaví dokumentu.
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Opatřením ze dne 04.03.2020 stavební úřad oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti společného
povolení. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly poměry staveniště dobře známy a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od
ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dní ode dne doručení oznámení, v níž mohli dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně byla účastníkům řízení
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3
správního řádu ve lhůtě pěti dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek. Ve stanovené lhůtě, nebyly
podány žádné námitky ani připomínky.
Okruh účastníků řízení o prodloužení společného povolení byl vymezen v souladu s ustanovením § 94k
stavebního zákona. Do okruhu účastníků řízení stavební úřad proto zahrnul:
Účastníci řízení
-



podle ust. § 94k písmeno a) stavebního zákona
Stavebník
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, IČ: 00101451, se sídlem U
zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zastoupená ředitelem MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D..,
zastoupena na základě plné moci Ing. Kateřinou Kapsovou, IČO: 75200155, Moravské Bránice 185,
664 64 Dolní Kounice
podle ust. § 94k písmeno b) stavebního zákona
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem statutárního města
Brna
podle ust. § 94k písmeno c) a d) stavebního zákona
Vlastník stavby a pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Statutární město Brno; Dominikánské nám.1, 601 67 Brno, zastoupené Magistrátem města Brna –
odborem majetkovým, Malinovského nám.3, 601 67 Brno (vlastník pozemku p. č. 1654/1 k. ú. Bystrc)

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost o prodloužení platnosti společného povolení výše
uvedené stavby a posoudil uvedené důvody. Předpoklady a podmínky, za kterých bylo společné územní
rozhodnutí a stavební povolení vydáno, se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska
spolupůsobících dotčených orgánů.
Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností prodloužil platnost společného povolení ve smyslu
ustanovení § 94p, odst. 5 stavebního zákona, a to do 14.03.2020.
Současně stanovil nový termín k dokončení stavby do 31.12.2025.

Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k
Magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení prostřednictvím podatelny Úřadu městské
části města Brna, Brno - Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby 1 stejnopis jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a každý účastník říze ní dostal jeden stejnopis.
Odvolání je možno podat k výrokové části, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení,
odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. arch. Ivana Krejčová
vedoucí odboru stavebního

Při korespondenci uveďte naše číslo jednací a spisovou značku uvedenou tučně v záhlaví dokumentu.
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Číslo jednací:
Spisová značka:

20-04648/SU/FOL
OST/OBC/159-20/Folm
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Rozdělovník:
Obdrží





Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, IČ: 00101451, se sídlem U
zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, zastoupená ředitelem MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D..,
zastoupena na základě plné moci Ing. Kateřinou Kapsovou, IČO: 75200155, Moravské Bránice 185,
664 64 Dolní Kounice
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem statutárního města
Brna
Statutární město Brno; Dominikánské nám.1, 601 67 Brno, zastoupené Magistrátem města Brna –
odborem majetkovým, Malinovského nám.3, 601 67 Brno (vlastník pozemku p. č. 1654/1 k. ú. Bystrc)

Dotčené orgány:
 Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje; Kounicova 67, 601 67 Brno
 Magistrát města Brna, odbor životního prostředí; Kounicova 67, 601 67 Brno
 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství; Kounicova 67, 601 67
Brno
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
 ÚMČ Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, nám.28.dubna, 635 00 Brno
Na vědomí:
 Statutární město Brno, MČ Brno – Bystrc, zastoupená starostou MČ Brno – Bystrc, nám. 28.dubna
60, 635 00 Brno
Co:
 spis SÚ - ÚMČ Brno, Brno-Bystrc Odbor stavební, nám.28. dubna 60, 635 00 Brno

Při korespondenci uveďte naše číslo jednací a spisovou značku uvedenou tučně v záhlaví dokumentu.
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