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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 13.10.2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 13.10.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky 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 informací týkajících se povolení stavby jeviště, podia a
stánků na Biskupském dvoře, Brno.
Rovněž jste žádal o poskytnutí informace, zda bylo povoleno kácení dřevin mimo les v souvislosti se
zamýšlenou výstavbou Anthropos sportovní a rekreační areál Brno – Pisárky, případně, zda již byla
podána žádost a dosud nebylo o ní rozhodnuto.
K první části Vaší žádosti sdělujeme, že o informace týkající se povolení stavby jeviště, podia a
stánků na Biskupském dvoře, Brno, jste si již žádal v žádosti o informace ze dne 26.05.2021, č. j.
MCBS/2021/0087279/VACT, kde Vám bylo sděleno, že „se jedná o stavební záměr, který
nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, a u kterého je postačující pouze územní souhlas. Stavební
úřad v tomto případě postupoval v souladu s ust. § 90 a 96 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), neboť se jedná
o záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Předmětná stavba je
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a v souladu se schváleným Územním
plánem města Brna. Byly tak splněny náležitosti dle ust. § 96 stavebního zákona, a proto stavební
úřad vydal výše zmíněný územní souhlas.“
Za účelem řádného vyřízení druhé části Vaší žádosti jsme žádost předali Odboru životního prostředí
ÚMČ BS, který Vám k ní sděluje, že na základě žádosti ke kácení, podané dne 15.09.2021, bylo dne
05.10.2021 provedeno místní šetření. Poté, co bude žádost ke kácení doplněna na základě výsledku
místního šetření, bude vydáno závazné stanovisko k předmětné žádosti.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
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vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

