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Věc: O D V O L Á N Í proti Společnému povolení pro soubor staveb, kde stavbou
hlavní je stavba dráhy „Brno, Lanová dráha Pisárky – Kampus“

Masarykova univerzita obdržela dne 7. 10. 2022 Společné povolení pro soubor staveb ze dne 5. 10. 2022
sp.zn.: MO-SDO0704/21/Sj, č.j.: DUCR-59246/22/Sj vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury,
územní odbor Olomouc, jehož hlavní stavbou je stavba dráhy „Brno, Lanová dráha Pisárky – Kampus“.
Masarykova univerzita je účastníkem řízení dle ustanovení § 94k zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z titulu vlastníka
a provozovatele sítě elektronických komunikací – optické sítě Masarykovy univerzity, která se nachází
v lokalitě dotčené stavbou, a z titulu vlastníka dotčených pozemků p.č. 1338/27, 1338/4, 1338/14,
1338/65, 1334/8, 1331/154, 1331/61, 1331/59, 1331/160, 1331/156, 1331/223 a 1331/224, vše v k.ú.
Bohunice, obec Brno, zapsaných na LV č. 929 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrálního úřadu Brno-město (dále jen „dotčené pozemky“).
Na žádost stavebníka společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. vydala Masarykova univerzita
dvě vyjádření k předmětné stavbě, a to nejprve Souhlas se stavebním záměrem č.j. MUIS/48774/2020/1126076/RMU-5 ze dne 14. 1. 2021 a následně Vyjádření k PD stavby pro společné
územní a stavební řízení č.j. MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-9 ze dne 3.11.2021.
Masarykova univerzita se seznámila s podmínkami stavby dle výše uvedeného Společného povolení
a podává proti Společnému povolení pro soubor staveb, kde hlavní je stavba dráhy Brno, Lanová dráha
Pisárky – Kampus“ ze dne 5. 10. 2022 vydanému Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor
Olomouc pod sp.zn.: MO-SDO0704/21/Sj, č.j.: DUCR-59246/22/Sj
Masarykova univerzita, Rektorát
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Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 1011, E: info@muni.cz, W: www.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224
V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.

ODVOLÁNÍ
z následujících důvodů:

1) Na straně 14 v bodu 24. Společného povolení je uvedeno, že „stavebník dodrží podmínky níže
uvedených stanovisek a vyjádření, doložených v dokladové části dokumentace,“ mj. je zde uveden
„Souhlas - Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, ze dne 26. 11. 2021, č. j.
MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-5.“
Vzhledem k tomu, že Masarykova univerzita vydala k předmětné stavbě pouze dvě vyjádření, a to
nejprve Souhlas se stavebním záměrem č. j.: MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-5 ze dne
14. 1. 2021 a následně Vyjádření k PD stavby pro společné územní a stavební řízení č. j. MUIS/48774/2020/1126076/RMU-9 ze dne 3. 11. 2021, nelze ze Společného povolení jednoznačně
určit, jaké vyjádření Masarykovy univerzity bylo drážnímu úřadu předloženo a jaké podmínky má tedy
stavebník dodržet.
2) Z textu Společného povolení není zřejmé, jakým způsobem byly vypořádány podmínky a připomínky
Masarykovy univerzity k předložené projektové dokumentaci uvedené v našem Vyjádření č. j.
MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-9 ze dne 3. 11. 2021.
3) Masarykova univerzita je stavebníkem stavby „Víceúčelový sportovní areál UKB, Brno, Bohunice,
Netroufalky“, pro kterou vydal Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad Územní
rozhodnutí č. 517 sp.zn. S-BBOH/00836/22/SU ze dne 8. 8. 2022, které nabylo právní moci dne
26. 8. 2022.
Tato stavba bude realizována ve shodné lokalitě jako stavební objekt D 103 – Mezistanice Kampus.
Ve společném povolení však není uvedeno, zda a jakým způsobem se drážní úřad vypořádal
s umístěním staveb „Brno, Lanová dráha Pisárky – Kampus“ a „Víceúčelový sportovní areál UKB,
Brno, Bohunice, Netroufalky“, zda toto umístění není v rozporu, a jakým způsobem bude zajištěna
koordinace obou staveb.
4) Na straně 17 společného povolení je uvedeno, že „Dne 4. 5. 2022 zástupce stavebníka opět doplnil
další doklady k podání, a mj. doplnil výkresy, kterými došlo k částečnému posunu lanové dráhy
v oblasti mezistanice Kampus včetně mezistanice Kampus tak, aby lanová dráhy žádnou svou částí
ani ochranným pásmem nezasahovala na pozemky účastníků řízení – fyzických osob. Současně
doplnil výkresy úpravy souvisejících stavebních objektů (přípojky apod.).“
Dotčené pozemky v majetku Masarykovy univerzity leží v lokalitě D 103 – Mezistanice Kampus.
Masarykova univerzita byla seznámena se změnou projektové dokumentace provedenou v 5/2021,
tato změna však nebyla ze strany Masarykovy univerzity bezvýhradně odsouhlasena a Masarykova
univerzita ve svém Vyjádření č. j. MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-9 ze dne 3. 11. 2021
prokazatelně vyzvala stavebníka ke spolupráci a vzájemné koordinaci investičních akcí.
Masarykova univerzita prohlašuje, že jí není známo nic o případné další změně projektové
dokumentace provedené v 5/2022, na základě které by došlo k částečnému posunu lanové dráhy
v oblasti Mezistanice Kampus včetně Mezistanice Kampus, a že k takové změně nevydala žádné
vyjádření či souhlas.
Ze společného povolení dále není zřejmé, zda a jakým způsobem drážní úřad posoudil, zda tato
změna projektové dokumentace není v rozporu s pravomocným Územním rozhodnutím pro stavbu
„Víceúčelový sportovní areál UKB, Brno, Bohunice, Netroufalky“ (viz výše).
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5) V řízení o vydání společného povolení nebyl prokázán právní vztah stavebníka k dotčeným
pozemkům Masarykovy univerzity p. č. 1338/27, 1338/4, 1338/14, 1338/65, 1334/8, 1331/154,
1331/61, 1331/59, 1331/160, 1331/156, 1331/223 a 1331/224, vše v k. ú. Bohunice, obec Brno,
zapsaným na LV č. 929 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního úřadu
Brno-město.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že odvoláním napadené Společné povolení pro soubor staveb,
kde hlavní je stavba dráhy „Brno, Lanová dráha Pisárky – Kampus“ vydané dne 5. 10. 2022 Drážním
úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc pod sp. zn. MO-SDO0704/21/Sj, č.j. DUCR59246/22/Sj je vadné, když nereflektuje obě stanoviska odvolatele ke stavbě, je zmatečné, když odkazuje
na neexistující dokument a neurčité, jelikož nereflektuje možnou kolizi dvou staveb. Z napadeného
rozhodnutí nevyplývá, že byl prokázán právní vztah stavebníka k dotčeným pozemkům v majetku
Masarykovy univerzity. Z výše uvedených důvodů pak odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené
společné povolení zrušil a věc vrátil k novému projednání prvostupňovému orgánu.
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Souhlas č.j.: MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-5 ze dne 14. 1. 2021
Vyjádření č.j.: MU-IS/48774/2020/1126076/RMU-9 ze dne 3. 11. 2021
Územní rozhodnutí č. 517 sp.zn.: S-BBOH/00836/22/SU ze dne 8. 8. 2022
Pověření

