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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 19.04.2022
Vážený pane

,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 19.04.2022 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 v následujícím znění:
„S odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád
požádal o následující informace týkající se reklamních zařízení nacházejících se na parcelách
s následujícími čísly, jejichž vlastníkem je Statutární město Brno:
- 928/1
- 1717/1
-1730
1) Který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?
2) Který den tato povolení vyprší?
Součástí žádosti byly tyto přílohy:
928/1

928/1

-21717/1

1730

1730

Součástí žádosti o informace byl i Váš podnět k zahájení řízení o odstranění stavby dle ust. § 129
odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a žádost ve smyslu ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) o sdělení, zda bylo řízení zahájeno a o informace o
dalším postupu v této věci.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k Vaší žádosti sděluje, že u reklamního panelu na pozemku par. č. 1717/1, k. ú. Staré Brno byl
vydán souhlas se změnou v užívání dne 04.02.2015 s termínem do 31.12.2015. U reklamních
panelů na pozemku par. č. 928/1, k. ú. Staré Brno byl vydán souhlas se změnou v užívání dne
13.01.2016 s termínem užívání do 31.12.2017. Stavební úřad k dané věci uvádí, že ve věci všech
reklamních panelů uvedených v žádosti je oznámeno zahájení řízení o odstranění stavby. Vlastník
reklamních zařízení požádal o změnu v užívání spočívající v prodloužení doby jejího trvání.
Vzhledem k tomu, že v tomto řízení bylo opatřeno nesouhlasné vyjádření Policie ČR, bude stavební
úřad pokračovat v řízení o odstranění stavby.
Tímto zároveň Stavební úřad ÚMČ BS odpovídá i na Váš podnět dle ust. § 42 správního řádu k
zahájení řízení podle § 129 stavebního zákona.
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

