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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 25.04.2022
Vážená paní

,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 25.04.2022 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:
1) Povolení k demolici vily Hlinky 40 z roku 2020 spolu se všemi souhlasnými stanovisky.
2) Protokoly o prováděných kontrolních prohlídkách objektu ze strany stavebního úřadu v
posledních dvou letech.
3) Doklady o sankčním řízení a udělených pokutách vůči majiteli objektu, pokud nějaké byly
uděleny.
4) Doklady o tom, že stavební úřad vyzval vlastníka stavby k zastavení demoličních prací a nařídil
okamžité zabezpečení nemovitosti před následky povětrnostních vlivů.
5) Oznámení od spoluvlastníka objektu Hlinky 40 ze dne 26.03.2021 o tom, že zahajuje stavební
práce směřující k demolici předmětné nemovitosti.
6) Povolení SÚ k odstranění konstrukce krovu z dubna 2021.
K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme, že povolení k demolici předmětného objektu, jakož i povolení
k odstranění konstrukce krovu, nebylo vydáno, jelikož se jednalo o mimořádný postup ve smyslu
ust. § 177 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Doklady o sankčním řízení stavební úřad
neposkytuje, neboť nedošlo k naplnění žádné skutkové podstaty přestupku dle stavebního zákona.
Protokoly o prováděných prohlídkách a doklady o výzvách stavebního úřadu Vám zasíláme
v příloze. V příloze Vám rovněž zasíláme i oznámení spoluvlastníka objektu o zahájení stavebních
prací spolu se sdělením stavebního úřadu.

-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:
- 4 x Protokol o průběhu kontrolní prohlídky stavby (22 str.)
- Výzva k předložení dokladů (2 str.)
- Oznámení o provádění opatření podle ust. § 177 odst. 2 StavZ (3 str.)
- Sdělení k oznámení o provedení odstranění objektu (2 str.)
S ohledem na poskytnutí rozsáhlých informací sděluje povinný subjekt v souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního zákona, že obsahem
poskytnutých informací jsou čtyři protokoly o průběhu kontrolní prohlídky stavby, výzva k předložení dokladů, oznámení provádění
opatření podle ust. § 177 odst. 2 StavZ a sdělení k oznámení o provedení odstranění objektu.

