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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.03.2019

Petice - likvidace zemědělského půdního fondu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Petice_likvidace pudniho fondu_anonymiz
Sdeleni_k_petici_likvidace pudniho fondu_anonymiz

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
petici „Nesouhlas se záměrem cílené likvidace zemědělského
původního fondu s cílem stavby parkovací plochy a žádost o
navrácení území do původního stavu“, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou petentům,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
V souladu s čl. 10 Směrnice o přijímání, evidování a
vyřizování stížností, podnětů a petic je ZMČ BS předložena k
projednání petice " Nesouhlas se záměrem cílené likvidace
zemědělského původního fondu s cílem stavby parkovací plochy a
žádost o navrácení území do původního stavu“ (příloha č. 1),
která byla na ÚMČ BS doručena dne 6.2.2019, a způsob jejího
vyřízení, tj. odpověď zaslanou petentům (příloha č. 2).
"Po vyřízení petice, předloží OPO všechny doručené petice,
včetně způsobu jejich vyřízení na vědomí ZMČ BS na nejbližší
zasedání v souladu se směrnicí Předkládání materiálů pro
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed."
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Stanoviska dotčených orgánů:
 13. RMČ BS projednala dne 04.03.2019 s výsledkem:
Usnesení
RMČ/2019/13/36
půdního fondu

Petice

-

likvidace

zemědělského

RMČ BS na 13. schůzi, konané dne 04.03.2019,
bere na vědomí
petici „Nesouhlas se záměrem cílené likvidace zemědělského
původního fondu s cílem stavby parkovací plochy a žádost o
navrácení území do původního stavu“, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu,
schvaluje
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
Mgr. Janu Plechlovou, vedoucí OPO ÚMČ BS podpisem odpovědi,
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit odeslání odpovědi petentům a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit na vědomí petici a způsob jejího vyřízení
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0031684/GRUB
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0022256/2
Vyřizuje: Ing. Veronika Gruberová, tel. 542 526 374
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 04.03.2019
Vážený pan

Odpověď na petici - Nesouhlas se záměrem cílené likvidace zemědělského půdního fondu
Vážený pane,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 6.2.2019 doručena petice „Nesouhlas
se záměrem cílené likvidace zemědělského původního fondu s cílem stavby parkovací plochy a
žádost o navrácení území do původního stavu“. V této petici sdělujete, že nesouhlasíte s cílenou
likvidací zeleně na parcelách 363/3, 364/3, 368, 367/2, 369/2 a 342, dále 359/2, 360/2, 360/3 a 355,
356/1, 359/1, 360/1, vedené jako ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památková zóna,
rezervace, nemovitá kulturní památka a zemědělský půdní fond s bonitou půdy 1, která jsou nyní
přeměňována na parkovací místa, která sousedí s parcelami a zahradami s obytnou částí.
Ke shora uvedenému Vám sdělujeme následující:
K předmětným pozemkům byla dne 1.10.2018 doručena stavebnímu úřadu ÚMČ BS (dále jen
„stavební úřad“) stížnost, na základě které provedl stavební úřad dne 11.10.2018 kontrolní prohlídku
stavby, přičemž bylo zjištěno, že předmětné pozemky jsou pokryty asfaltovo-štěrkovou drtí, částečně
byla na pozemcích sejmuta zemina v hloubce cca 30 cm a ohraničení prostoru bylo provedeno
z betonových zatravňovacích panelů. Na místě nebyly patrné stopy po kácení stromů.
Po zvážení všech rozhodných skutečností bylo dne 17.10.2018 stavebním úřadem zahájeno řízení
o odstranění stavby. Toto řízení bylo přerušeno do doby nabytí právní moci rozhodnutí v řízení
o dodatečné povolení, které bylo následně zahájeno na základě žádosti vlastníka pozemků. Řízení
o dodatečné povolení stavby je nyní přerušené do doby odstranění nedostatků podané žádosti
o dodatečné povolení stavby. Mezi nedostatky, které je potřeba doplnit, patří i závazná stanoviska,
stanoviska a vyjádření těchto úřadů: Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen
„MMB“), Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Odboru územního plánování
a rozvoje MMB a Odboru památkové péče MMB.

-2Stavební úřad po zjištění nepovolené stavby postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich jsou účastníky řízení o
nařízení odstranění stavby a současně budou účastníky řízení o dodatečné povolení stavby, které bude
zahájeno po doplnění všech nedostatků žádosti o dodatečné povolení stavby.
Do doby, než bude rozhodnuto v řízení o dodatečném povolení stavby, není majitel pozemku
oprávněn ve stavební činnosti pokračovat.
Pro úplnost uvádíme, že na Odboru životního prostředí ÚMČ BS byl dne 1.10.2018 doručen v této
věci podnět týkající se prošetření černé stavby na parcelách 363/2, 363/3, 364/2, 364/3, 356/1, 359/1,
360/1 k.ú. Trnitá. Vzhledem k tomu, že tímto podnětem se již zabývá stavební úřad ÚMČ BS a Česká
inspekce životního prostředí, které má shodné kompetence s Odborem životního prostředí ÚMČ BS,
Odbor životního prostředí se tímto podnětem dále nezabýval.

S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
Vedoucí odboru právního a
organizačního ÚMČ BS

