Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0207943/VACT
K podání: MCBS/2021/0203337/VACT
Spisová značka: 2010/MCBS/2021/0203337/2
Vyřizuje: Mgr. Tereza Václavíková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 16.12.2021
Vážená paní

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 03.12.2021
Vážená paní inženýrko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 03.12.2021 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 požadovala poskytnutí následujících informací týkajících se pozemků par. č. 1144
a 1145 v k. ú. Veveří (na adrese Lidická 77, Brno): Zda bylo v období od 01.05.2021 zahájeno nějaké
řízení či jiný postup u Stavebního úřadu ÚMČ BS či uskutečněno podání doplňujících podkladů, a
pokud ano, jakých. Zároveň jste žádala poskytnutí kopií všech takových podání vážících se k výše
uvedeným parcelám, a také všech kopií veškerých výstupů StÚ ÚMČ BS k témuž.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k Vaší žádosti sděluje, že na pozemku par. č. 1144 v k. ú. Veveří je v požadovaném období vedeno
řízení, jehož předmětem je záměr odstranit stavbu na pozemku par. č. 1144 v k. ú. Veveří.
V dotazovaném období bylo vydáno usnesení o přerušení řízení (společně s výzvou k odstranění
nedostatků podání), na nějž žadatel reagoval žádostí o prodloužení termínu k doplnění žádosti do
30.09.2022. Na základě této žádosti bylo stavebním úřadem vydáno usnesení o prodloužení lhůty
k předložení požadovaných podkladů. V příloze Vám zasíláme usnesení o přerušení řízení, výzvu
k odstranění nedostatků podání, žádost o prodloužení termínu k odstranění nedostatků podané žádosti
a usnesení o prodloužení lhůty.

-2Požadované 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
Přílohy:
- Usnesení o přerušení řízení (2 str.)
- Výzva k odstranění nedostatků podání (2 str.)
- Žádost o prodloužení termínu k odstranění nedostatků podané žádosti (1 str.)
- Usnesení o prodloužení lhůty (2 str.)
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0081405/SRBJ
K podání: MCBS/0073701/2021
Spisová značka: 3200/MCBS/0073701/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 17.05.2021

LESAN, s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o změně v užívání stavby nazvané „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická
77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno

USNESENÍ
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst.
§ 128 odst. 4 stavebního zákona žádost podanou dne 05.05.2021 vlastníkem stavby, kterým je

společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupená na
základě plné moci společností LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno,
jejímž předmětem je záměr odstranit stavbu s názvem:
„Areál
Lidická 77 - bourací práce - II. etapa",
??•'
Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad
I.
podle úst. § 64 odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní řád), správní řízení ve výše uvedené věci
přerušuje,

II.
dle úst. § 39 odst. l správního řádu
určuje lhůtu
k odstranění nedostatků podané žádosti,
a to do 30.11.2021.
Pokud nebude žádost doplněna v rozsahu uvedeném ve výzvě ze dne 17.05.2021 č.j.
MCBS/2021/0081739/SRBJ, bude řízení ve shora uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l
písm. c) správního řádu zastaveno.

Č.j. MCBS/2021/0081405/SRBJ

str. 2

Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písm. a) správního řáduje: LESAN, s.r.o., IČO
25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a REÁL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí
Republiky 656/8, 11000 Praha.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 05.05.2021 pod č. j. MCBS/2021/0073701 žádost o povolení
odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická 77, č.p. 718,
pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno od vlastníka odstraňované stavby, kterým je

společnost LES AN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL

SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Jelikož žádost není úplná, stavební úřad vyzval žadatele opatřením ze dne 17.05.2021
č. j. MCBS/2021/0081739/SRBJ, aby odstranil nedostatky podané žádosti a dále jej upozornil, že
pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora
uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno. Stavební úřad tímto
usnesením určil podle úst. § 39 odst. l správního řádu přiměřenou lhůtu k provedení úkonu
(odstranění nedostatků podané žádosti), protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Stavební
úřad určil více než 6 měsíční lhůtu k doplnění, jelikož ji ze své praxe a s ohledem na rozsah
požadovaných podkladů považuje za přiměřenou. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani
porušena rovnost účastníků. Současně tímto usnesením správní řízení přerušil.
Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle úst. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna,
Brno-střed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Usnesení
je oznámeno žadateli doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení usnesení nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí nebo
doručeno do datové schránky. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání nemá v souladu s úst. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné. Náležitosti odvolání jsou stanoveny v úst. § 82 odst. 2
správního řádu.
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Doručí se

l. LESAN, s.r.o. Lidická 718/77, 602 00 Brno
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REAL SPEKTRUM, a. s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupená

2. LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

Dále obdrží
3. oprávněná úřední osoba
4. spis
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0081739/SRBJ
K podání: MCBS/0073701/2021
Spisová značka: 3200/MCBS/0073701/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 18.05.2021

LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha

Řízení o změně v užívání stavby nazvané: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická
77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKU PODÁNÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst.
§ 128 odst. 4 stavebního zákona žádost podanou dne 05.05.2021 vlastníkem stavby, kterým je
společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL

SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupená na
základě plné moci společností LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno,
jejímž předmětem je záměr odstranit stavbu s názvem:
„Areál
Lidická 77 - bourací práce - II. etapa",
)?'

Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahuje předepsané náležitosti nezbytné pro
posouzení záměru, stavební úřad ve smyslu úst. § 128 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s
úst. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),
vyzývá

žadatele, aby odstranil nedostatky podané žádosti, tj. aby doplnil chybějící náležitosti dle úst. §
128 odst. l stavebního zákona

do 30.11.2021,
v níže uvedeném rozsahu:

plnou moc k zastupování společnosti REÁL SPEKTRUM, a. s.,

projektovou dokumentaci (dále jen PD) zpracovanou dle přílohy č. 15 k prováděcí
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (Náležitosti

Č.j. MCBS/2021/0081739/SRBJ

sir. 2

dokumentace bouracích prací), ze které bude jednoznačně patrný rozsah bouracích prací
zahrnutých do II. etapy,
• v dokladové části PD budou případně aktualizována stanoviska dotčených vlastníků nebo
provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám provádění prací
a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech, kteří mohou být záměrem
bourání II. etapy dotčeni, a to v případě pokud vypršela platnost jejich stanoviska,
případně další podklady, které vyplynou z doplnění žádosti.
Pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora
uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.
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Doručí se

l. LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupená

2. LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

Dále obdrží
3. oprávněná úřední osoba
4. spis

^
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Počet listů: /\ Počet přiloh^ /

Úřad městské části Bmo-střed
Stavební úřad

Měnínská4,60192Bmo
Ing. arch. Jana Srbová

Věc: č.j.MCBS/2021/0081405/SRBJ
Žádost o prodloužení termínu k odstranění nedostatků podané žádosti - doplnění dokumentace
na akci:

Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa. Lidická 77, č.p. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno
Žádáme o prodloužení termínu na doplnění do 30.9.2022.
Děkujeme.
S pozdravem
V Brně dne 29.10.21

LESAN, s.r.o.

Zastoupená Ing. Miroslavem Kachlíkem, jednatelem
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Stavební úřad

Dominikánská 2,601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0182917/SRBJ
K podání: MCBS/0073701/2021
Spisová značka: 3200/MCBS/0073701/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 02.11.2021

LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o povolení odstranění stavby nazvané: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa",
Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno

USNESENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 29.10.2021 žádost
společnosti LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnosti REÁL

SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupené na
základě plné moci společností LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno, o
prodloužení lhůty k provedení úkonu v řízení o povolení odstranění stavby pro stavbu s názvem:
„Areál Lidická 77 - bourací práce - U. etapa",
Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno.
»?;

Stavební úřad podle úst. § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále
jen správní řád)
žadateli, kterým je

LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno,

REAL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha,
prodlužuje lhůtu do 30.09.2022,

určenou usnesením č.j. MCBS/2021/0081405/SRBJ ze dne 17.05.2021 k předložení
požadovaných podkladů.

Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písm. a) správního řáduje: LESAN, s.r.o., IČO

25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno, REÁL SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí
Republiky 656/8, 110 00 Praha.

Č.j. MCBS/2021/0182917/SRBJ

str.2

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 05.05.2021 pod č. j. MCBS/2021/0073701 žádost o povolení
odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická 77, č.p. 718,
pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno od vlastníka odstraňované stavby, kterým je

společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Jelikož žádost nebyla úplná, stavební úřad vyzval žadatele opatřením ze dne 17.05.2021
č.j. MCBS/2021/0081739/SRBJ, aby odstranil nedostatky podané žádosti, a rozhodl usnesením

č.j. MCBS/2021/0081405/SRBJ o přerušení řízení. Stavební úřad stanovil šestiměsíční lhůtu,
neboť ji považoval vzhledem k rozsahu požadovaného doplnění za přiměřenou.

Dne 29.10.2021 obdržel stavební úřad žádost o prodloužení termínu doplnění žádosti do
30.09.2022. Stavební úřad této žádosti vyhověl a prodloužil termín doplnění do 30.09.2022,
neboť má za to, že vzhledem k rozsahu požadovaného úkonu je lhůta uvedená stavebníkem
přiměřená tak, aby byla reálně splnitelná. Určením lhůty není dle názoru stavebního úřadu
ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků, neboť se jedná o řízení o žádosti a samotné
řízení ještě nebylo ostatním účastníkům oznámeno. Dále vlastníka upozornil, že pokud nebude
žádost doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora uvedené věci v
souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.
V návaznosti na výše uvedené stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle úst. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna,
Brno-střed, Stavebního úřadu. Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Usnesení
je oznámeno žadateli doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení usnesení nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí nebo
doručeno do datové schránky. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání nemá v souladu s úst. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je^nepiijŁustné. Náležitosti odvolání jsou stanoveny v úst. § 82 odst. 2

správního řádu. /^'5SS?C?^
^ ebnř ^
y

s'ai

o

<?.

o-

?

's

r

•3

E

0

-o
is

co

s

^

a

s

tó'í

%•

<5

^

In

opr

h. Jana Srbová

á úřední osoba

^

ř/iěn'^

Doručí se

l. LESAN,s.r.o.,Lidická718/77,60200 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8,110 00 Praha
zastoupená

2. LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno
Dále obdrží
3. oprávněná úřední osoba
4. spis

