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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.05.2020
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 14.05.2020
prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Jelikož Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ke své žádosti jste přiložila rozhodnutí vydaná ÚMČ BS, jež Vám byla v anonymizované podobě
v rámci odpovědi na Vaši žádost dle informačního zákona poskytnuta. Jednalo se konkrétně o:







příkaz ze dne 09.09.2019, č. j. MCBS/2019/0149058/MINO
příkaz ze dne 18.09.2019, č. j. MCBS/2019/0153153/MINO
příkaz ze dne 18.11.2019, č. j. MCBS/2019/0189722/KLIC
rozhodnutí ze dne 06.03.2019, č. j. MCBS/2019/0036820/MINO
rozhodnutí ze dne 06.09.2019, č. j. MCBS/2018/0152809/MINO
rozhodnutí ze dne 12.12.2019, č. j. MCBS/2018/0211947/MINO

Ve své žádosti jste žádala o sdělení, zda se jednotlivé nemovitosti, kterých se rozhodnutí přiložená
k žádosti týkají, nachází v chráněném území nebo v ochranném pásmu, resp. zda je u těchto
nemovitostí v katastru nemovitostí evidován způsob ochrany s názvem „ochr.pásmo
nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam“ nebo nikoliv.
K Vaší žádosti sdělujeme, že:
 nemovitost uvedená v příkazu ze dne 09.09.2019, č. j. MCBS/2019/0149058/MINO je
objektem, který je nemovitou kulturní památkou
 nemovitost uvedená v příkazu ze dne 18.09.2019, č. j. MCBS/2019/0153153/MINO se
nachází v ochranném pásmu
 u nemovitosti uvedené v příkazu ze dne 18.11.2019, č. j. MCBS/2019/0189722/KLIC není
v katastru nemovitostí evidován žádný způsob ochrany
 nemovitost uvedená v rozhodnutí ze dne 06.03.2019, č. j. MCBS/2019/0036820/MINO byla
v době rozhodování evidována jako nemovitá kulturní památka
 nemovitost uvedená v rozhodnutí ze dne 06.09.2019, č. j. MCBS/2018/0152809/MINO se
nachází v ochranném pásmu

-2 nemovitost uvedená v rozhodnutí ze dne 12.12.2019, č. j. MCBS/2018/0211947/MINO se
nachází v ochranném pásmu
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

