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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 17.05.2021
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 17.05.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace týkající se reklamních zařízení nacházejících se
na pozemcích parc. č. 983/1, 985/3, 985/4 a 849/1, jejichž vlastníkem je Statutární město Brno, a
pozemku parc. č. 916/1, jehož vlastníkem jsou Brněnské komunikace a.s.:
1. Který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?
2. Který den tato povolení vyprší?
3. Pokud některé ze staveb nemají platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
K žádosti byly přiloženy tyto přílohy:
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-3Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl Vámi požadované informace následovně:
K reklamním zařízením na pozemku parc. č. 983/1 (fotografie 09-01, 09-02) sdělujeme, že
povolení pro stavbu dočasnou bylo vydáno dne 08.04.2020 s dočasností do dne 21.04.2020. Dne
21.04.2021 bylo vydáno rozhodnutí o nařízení odstranění dočasných staveb. Lhůta k odstranění
staveb činí 60 dnů ode dne nabytí právní moci, tj. ode dne 08.05.2021.
Ke třem reklamním zařízením na pozemku parc. č. 985/3 (fotografie 09-05, 09-06, 09-07)
sdělujeme, že povolení bylo vydáno dne 14.09.1999 s dočasností do dne 31.12.2007. Jelikož
uplynula doba, po kterou byly dočasné stavby povoleny, bude provedena kontrolní prohlídka a
stavební úřad bude dále postupovat v souladu s ust. § 129 stavebního zákona.
K reklamnímu zařízení na pozemku parc. č. 985/4 (fotografie 09-08) sdělujeme, že povolení pro
stavbu bylo vydáno dne 11.12.2014 s dočasností do dne 31.12.2016. Jelikož uplynula doba, po
kterou byly dočasné stavby povoleny, je ve věci vedeno řízení o nařízení odstranění. Řízení bylo
přerušeno, neboť byla podána žádost o změnu v užívání spočívající v prodloužení doby užívání.
K reklamnímu zařízení na pozemku parc. č. 849/1 (fotografie 09-09) sdělujeme, že povolení bylo
vydáno dne 15.12.2015 s dočasností do dne 31.12.2017. V současnosti je vedeno řízení o změně
v užívání spočívající v prodloužení doby užívání. Řízení o odstranění bylo přerušeno.
K reklamnímu zařízení na pozemku parc. č. 916/1 (fotografie 09-03) sdělujeme, že povolení bylo
vydáno dne 06.12.2012 s dočasností do 31.12.2015. U tohoto oboustranného informačního panelu
bude provedena kontrolní prohlídka a stavební úřad bude dále postupovat v souladu s ust. § 129
stavebního zákona.
Postup v uvedené věci je dle ust. 129 stavebního zákona následující:
V případě, že uplynula doba dočasnosti stavby nebo zařízení, zahájí stavební úřad řízení o nařízení
odstranění. Pokud stavebník podá žádost o změnu v užívání spočívající v prodloužení doby užívání,
stavební úřad řízení o nařízení odstranění přeruší a vede řízení o podané žádosti.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

