
Informace k problematice bytového domu INDIGOTEAM s.r.o., v lokalitě ul. Nad Tratí

- společné povolení na stavby u bytového domu bylo vydáno dne 10.8.2020 pod č.j.
MUNMM/844 19/2019/60 (viz. Příloha č. 1). s tím, že v rámci povolení je zapracováno i závazné
stanovisko úřadu územního plánování č.j.:MUNMNM/77965/2019-1 ze dne 20.1.2020 (viz. Příloha
Č. 2). V případě, že kdokoliv z účastníků příslušných řízení nesouhlasí s vydaným povolením, může
využít práva na podání odvolání

- způsob projednávání příslušné územní studie (dále jen studie) není stavebními předpisy nijak
upraven, přesto byli vlastníci pozemků, potencionální stavebníci v lokalitě i město průběžně
seznamováni se zpracováváním studie (viz. Např. Záznamy zjednání ze dne 22.11.2017, 5.2.2018)

- územní studie byla zaevidována na Ústavu územního rozvoje dne 12.3.2018 (1. registrace), po
nabytí účinnosti UP Nové Město na Moravě byla dne 5.4.2018 ověřena její platnost (ověření
platnosti zaevidované US je povinné ze zákona)

- umístění bytového domu z pohledu stavebních předpisů a dotčení sousedních pozemků - dle
ustanovení 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí ‚Jsoti-li v některé z protilehlých stěn
sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce
vyšší z protilehlých stěn.“
Výška navrhovaného bytového domu je dle studie limitována nadmořskou výškou 625 rn.n.rn. tj. od
úrovně terénu je to cca 12,275m. Umístění bytového domu je navrhováno ve vzdálenosti 6,75 mod
stavební čáry (nepřekročitelné hranice pro umístění veškerých staveb vyšších než 2 m od úrovně
terénu), min. šíře veřejného prostranství mezi pozemky pro výstavby rodinných domů a stavbou
bytového domu v lokalitě B2je 15,0 m, uliční čára na nejbližší stavební pozemek je ve vzdálenosti
5,0 m od hranice pozemku — vzdálenost mezi bytovým domem a potencionálně nejbližším RD
(dosud nebylo vydáno jakékoliv povolení na stavbu RD) tedy bude min. 26,75 m — tj. odstupové
vzdálenosti mezi povolenou stavbou bytového domu a případnou stavbou RD dle citovaného
ustanovení vyhlášky budou dodrženy.

soulad bytového domu s ÚP - navrhovaný bytový dům respektuje podrobné podmínky stanovené
v US lokality Zahradnictví. V návrhu stavby bytového je dodržena výška zástavby, která
nepřekračuje úroveň 625 m.n.m.. je dodržena podmínka, že převažující část alespoň jednoho
podlaží musí být využita pro parkováni vozidel, umístění bytového domu rovněž respektuje
stavební čáry jako nepřekročitelné hranice pro umístění veškerých staveb vyšších než 2 m.
Navrhovaný bytový dům obsahuje 4 nadzemní podlaží s výškou atiky 12.275 m nad upravený terén
(výška atiky je cca 625 m.n.m.). Podzemní dvoupodlažní část jez větší části skryta pod terénem.
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