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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 20.09.2021
Vážený pane doktore,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 20.09.2021 doručena
prostřednictvím 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 poskytnutí následujících informací:
1. Zda a pokud ano kdy a jakým kolaudačním souhlasem, tedy jakého č. j. a z jakého dne, byl udělen
kolaudační souhlas na kolaudaci změny stavby objektů Rooseveltova 13, č. p. 590, pozemek p. č.
86/1, 86/2, 86/4 v k. ú. Město Brno, jejichž změny byly povoleny rozhodnutí č. j.
MCBS/2017/0037844/PLEA ze dne 6.3.2017?
2. Zda a jaké stavební povolení, případně kolaudační souhlas byly vydány, v návaznosti na výše
uvedené povolení objektů Rooseveltova 13, pro změnu či realizaci kanalizační přípojky pro
objekty Rooseveltova 13, Brno a Dvořákova 8, Brno?
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme Vaši žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k otázce č. 1 Vaší žádosti sděluje, že předmětná stavba byla zkolaudována kolaudačním souhlasem
ze dne 28.06.2021, č. j. MCBS/2021/0107202/PLEA. K otázce č. 2 dále sděluje, že Stavební úřad
vydal dne 19.05.2020 závazné stanovisko k umístění vedlejší stavby kanalizačních přípojek pro
objekty Rooseveltova 590/13 a Dvořákova 589/11, Brno vedené pod č. j.
MCBS/2020/0069147/PLEA.
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

