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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 02.06.2022 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace dle 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 přijata
a posouzena.
V žádosti jste žádal následující informace týkající se reklamních zařízení na pozemku p. č. 421/1
v k.ú. Trnitá:
1. Do jakého data měl vlastník stavby odstranit?
2. Jaká byla udělena sankce za nelegální reklamní zařízení.
3. Kdy budou tato reklamní zařízení odstraněna.
K 1. a 3. části Vaší žádosti sdělujeme, že s vlastníkem reklamního zařízení na pozemku p. č. 421/1,
k. ú. Trnitá, obec Brno, při ul. Hladíkova bylo zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby. V rámci
tohoto řízení má vlastník právo zažádat o změnu v účelu užívání spočívající v prodloužení termínu
dočasnosti, čehož využil a řízení o nařízení odstranění stavby je v současné době přerušeno a vede
se řízení o podané žádosti. Lhůta k odstranění se určuje v rozhodnutí o nařízení stavby, které se
vydává v případě, že řízení o změně v účelu užívání je pravomocně zamítnuto, zastaveno nebo se
změna v účelu užívání nepovolí.
K 2. části Vaší žádosti sdělujeme, že sankce stavební úřad prozatím neudělil.
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
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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 10.06.2022 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše reakce na poskytnuté informace. V ní jste žádal o doplnění
informace o zbývající tři reklamní zařízení na pozemku p. č. 421/1, vše v k.ú. Trnitá.
K Vaší žádosti sdělujeme, že o zbývajících reklamních zařízeních se v současné době vede řízení
o změně v účelu užívání, které nebylo doposud pravomocně skončeno a řízení o nařízení odstranění
stavby je přerušeno.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

