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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 20.01.2022
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 20.01.2022 doručena
prostřednictvím Magistrátu města Brna Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Na
základě ust. § 14 odst. 7 písm. b) informačního zákona byla prodloužena lhůta pro poskytnutí
informací o 10 dní. Žádost byla doplněna dne 11.02.2022.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí informace, zda níže uvedené pozemky byly či jsou v období
od 01.01.2020 do dne podání žádosti o informace předmětem jakéhokoliv návrhu či žádosti podané
fyzickou či právnickou osobou adresované stavebnímu úřadu týkajícího se jakéhokoliv řízení
vedeného u stavebního úřadu: pozemky parc.č. 814, 816/1, 821, 822/7, 831/3, 832/4, 833/3, 834/3,
835/1, 836/1, 836/2, 840/2, 843/2, 844/2, 851/4, 852/9, 967/16 vše v k. ú. Trnitá, obec Brno.
V případě, že by předmětné pozemky byly dotčeny nějakým typem řízení, žádali jste o poskytnutí
kopií listin, kterými se daná řízení zahajovala, žádostí, které byly podány a pravomocných rozhodnutí
v případě, že byla tato řízení již ukončena.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že z uvedených pozemků jsou předmětem žádosti o vydání územního
rozhodnutí následující pozemky: parc. č. 814, 821, 833/3, 816/1, 822/7, 832/4, 834/3 v k. ú. Trnitá,
obec Brno. Jedná se o územní řízení na stavbu "3 bloky Opuštěná - Trnitá, Brno, I. etapa", které bylo
zahájeno dnem podání žádosti 14.12.2021. Kopie této žádosti Vám byla poskytnuta již při vyřizování
první části Vaší žádosti, č. j. MCBS/2022/0025511/VACT.
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

