Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0205623/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0199276/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 12.12.2019
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.12.2019
Vážený pane
,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 02.12.2019 prostřednictvím
elektronické adresy podatelny doručena 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí veškeré komunikace související s kontrolní prohlídkou
(č. j. MCBS/2019/0146712/SLOJ) stavby Lužánecká č. p. 1883, č. o. 3, p. č. 3839 v k. ú. Černá
Pole (zapsaného v LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno-město) provedenou letos ÚMČ.
Vámi požadované informace Vám zasíláme v příloze.
Informace poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy. 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
Přílohy:
 vyjádření ve věci Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, ze dne 15.10.2019,
č. j. MMCBS/2019/0172067 (1 strana)
 e-mailová komunikace ze dne 25.09.2019, 27.09.2019 a 15.10.2019 (3 strany)
 protokol o kontrolní prohlídce stavby na ulici Lužánecká, č. p. 1883, č. o. 3, par. č. 3839,
k. ú. Černá Pole, obec Brno (4 strany)
 výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby ze dne 29.08.2019, č.
j. MCBS/2019/0143024/SLOJ (2 strany)
 výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby – změna termínu konání kontrolní prohlídky
ze dne 04.09.2019, č. j. MCBS/2019/0146712/SLOJ (2 strany)
 podání ze dne 22.08.2019, č. j. MCBS/2019/0139485 (1 strana)
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V BRNĚ DNE
15.10.2019

Stavební úřad ÚMČ: Brno-střed požádal dne 25.9 2019 o předloženi dokumentů a projektové dokumentace ke stavbě
Lužánecká, č.p. 1883, č.0., parc. č 3839, k.ú. Černá Pole, obec Brno.

Budova je v současné době pronajata společnosti Ponava Cafe s.r.o., IČ: 28993225 (dříve Bio Verbena s.r.o.).

Dne 1 .4.2019 byl tento majetek předán do správy Veřejné zeleně města Brna, příspévkové organizace (VZmB}, která
dle cl. V. Zrizovaci listiny VZmB zaroven prevzala i prava a povínnosti vlastnika stanovene obecne zavaznymi pravnimi
předpisy. Předchozim správcem budovy byl Odbor správy majetku MMB, který Odboru životrího prostředí MMB ani

VZmB nepředai žádné doklady a projektovou dokumentací k předmétné stavbě

Při hledáni předmětné dokumentace bylo zjišténo, že se dokumenty ke stavbě nenacházi v žádné z následujících

institucí - Aarchiv města Brna, Odbor územního a stavebního řízení-MMB, Majetkový odbor MMB. V archivu úMČ. Brno-

střed se podařilo dohledat pouze dokument - potvrzeni existence stavby

Sdělujeme S/ám timto, že se nepodařiio dohleíjat projektovou dokúríientaci ani jiné dokumenty ke stavbě Lužánecká 3
S pozOraverri

Veřejná 21l0ň měmta Bma,
příspěvková organizace
Koonimva 1013/a

Ing. , o ; e asa a
ředitei

00 BRNO

(<

RE: Projektová dokumentace ke stavbě Lužánecká 3 v Brně
Odesilatel. "Adela Urbánková" <urbankova.adela@brno.cz>
Příjemce: "Slomek, Jakub" <3akub.slomek@brno-stred.cz>

15-1 0-2019 08:12

Dobrý den, pane inženýre,
nemohu se Vám dovolat tak píši email. Projektovou dokumentaci se nám bohužel, nepodařilo
dohledat a dnes budeme odesílat vyjádření.
Jen Vás chci informovat, že vyjádření Vám zašle Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace.
Stavba byla předána k hospodaření VZmB a dle zřizovací listiny VZmB - čl. V. Práva a povinnosti

organizace pří hospodaření s majetl<em statutárního města Brna - příspěvková organizace přebÍrá
práva a povinnosti vlastníka stanovené obecně závaznýrni právními předpisy.
Komunikujte tedy prosím ohledně dalších záležitostí v této věci přímo s VZmB. Děkuji.
S pozdravem,
Ing. Adéla Urbánková
odborný ret'erent - metoc{ik
Odděieni ekariamiky
Odbor ži'votriíha prc.qtředi
íVlagistráÝ ííěsta í3vría i Kounicova 67 i 60'i 6-í' Bi'no
T'. +420 542 '174 156 i E.' Urbanl'.OVa.a(Jela(C').íO'nO.CZ
www.brno.cz l ? j ?

From: Slomek, Jakub [mailto:jakub.slomek@brno-stred.czl
Sent: Wednesday, September 25, 2019 8:44 AM
To: urbankova.adela@brno.cz
Cc: hlavsova.nikola@brno.cz

Subject: Projektová dol<umentace ke stavbě Lužánecká 3 v Brně
Vážená paní inženýrko,

včsera dne 24.09 2019 proběhla kontrolní prohlídka stavby OŽP MMB bylo zastocipeno paní
inženýrkou Hlavsovou (uveden byl kontakt na Vás). Na kontrolní prohlídce bylo cipřesněno, že

vlastníka stavby Lužánecká 3 v Brně (statutární město Brno) zastupuje OŽP MMB. Na kontrolní
prohlídce nebyly doloženy žádné doklady, dokumenty ani píojektové dokumentace k předmětné

stavbě, .ale bylo mi přislíbeno, žé se OŽP MMB pokusí doklady a projektové dokumentace ke stavbě
dohledat. V archivu stavebního úřadu se žádná dokumentace ke stavbě nedochovala (kromě
potvrzení existence stavby) Vlastník stavby má ze zákona povinnost uchovávat veškerou
dokumentaci a dokumenty ke stavbě, a proto je na vlastníkovi stavby, aby doložil, že plní své
povinnosti Podrobněji to bylo vysvětleno paní inženýrce Hlavsové
Na kontrolní prohlídce bylo domluveno, že stavební i.:iřad poskytne Ihůtu pro dohledání a předložení
požadovaných dokumentů a dokumentací Tímto tedy stanovuji Ihčitu do 16.10.2019.
V této Ihůtě požaduji upřesnit, zda vlastník stavby má k dispozici dokumenty a ověřenou projektovou
dokumentaci (ověřenou stavebnim Ciřadem) k předmětné stavbě, nebo zda se žádná dokumentace
ke stavbě nedochovala (dohledané potvrzení existence stavby v archivu stavebního úřadu
naznačuje, že se ke stavbě pravděpodobně níc nedohledalo již dříve).
Stavební úřad proto žádá o předložení dokumentů a projektové dokumentace ke
stavbě nebo o vyjádření oprávněného (toho, kdo vykonává práva a povinnosti vlastníka
stavby), že se žádná dokumentace stavby nedochovala.

pozn SÚ: Případné vyjádření o nedochování dokumentace učiňte oficiálně jako podání stavebnímu
úřadci

Informace k provozování koncertů před objektem Ponava v parku Lužán ky odpověd'
27-09-2019 08:11

Odesilatel: "Slomek, Jakub" <jakub.slomek@bmo-stred.cz>
Příjemce'
Vážený pane

ve Vašem e-mailu ze dne 22.08 2019 paní inženýrce Procházkové, byl položen dotaz, "zda

provozovatel tohoto zařízení používá svůj pódnik v souladu s platnými povoleními" (pozn. SÚ z pohledu stavebního práva jedná stavební i:iřad výhradně s vlastníkem stavby a řeší povolení a jiná
opatření ke stavbě, včetně způsobci užívání, vydaná stavebním úřadem)
Stavebni u?řad v?ykonal kqn?trglni prohlidku stavby, Př! ktere nebylo pro?kazano uživaní stavby v
rozporu se stavebním zákonem.

Bylo zjištěno, že provozovatelem restauračního zařízení neni stejný subjekt jako subjekt pořádající
venkovní kulturní (hudební) produkci, jak uvádíte v původním e-malu (tento fakt neni z pohledu
stavebního práva relevantní)

Provozování koncertů mimo stavbu před objektem Ponava v parku Lužánky (hudební vystoupení na
otevřeném prostranství) není stavebním zákonem dotčeno a stavební úřad není kompetentní se
zabývat případným nadměrným hleikem s tím spojeným.

S přátelským pozdravem
Ing. Jakub Slomek
oprávněná úřední osoba

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Stavební úřad

Měnínská 4, 601 92 Brno
jakub.slomek@brno-stred.cz
Tel.: +420 542526429
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DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může
být důvěrný a může obsahovat údaje nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní
údaje chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě
omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého
systému. V takovém případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své potřeby či s
jeho obsahem seznámit jakoukoliv třetí osobu. Více informací o nakládání s osobními údaji
obsaženými v e-mailové komunikaci, o zpracování osobních údajů městskou části Brno-střed a o
vašich právech naleznete v Zásadáah ochranv osoi:i.ních ?Qdaiů.

Projektová dokumentace ke stavbě Lužánecká 3 v Brně
Odesilatel' "Slomek, Jakub" <jakub.slomek@brno-stred.cz>
Příjemce: uí'bankova.adela@brno.cz
Kopie: hlavsova.nikola@brno.cz

25-09-2019 08:43

Vážená pani inženýrko,

včera dne 24.09 2019 proběhla kontrolní prohlidka stavby OŽP MMB bylo zastoupeno paní
inženýrkou Hlavsovou (uveden byl kontakt na Vás). Na kontrolní prohlídce bylo upřesněno, že

vlastníka stavby Lužánecká 3 v Brně (statutární město Brno) zastupuje OŽP MMB. Na kontrolní
prohlídce nebyly doloženy žádné doklady, dokumenty ani projektové dokumentace k předmětné

stavbě, ale bylo mi přisHbeno, že se OŽP MMB pokusí doklady a projektové dokumentace ke stavbě
dohledat. V archivu stavebního ÚT?aduse žáďná dokurríentace ke s:tag?-eď5Eh?kr? pofvT?
existence stavby). Vlastnik stavby má ze zákona povinnost uchovávat veškerou dokumentaci a
dokumenty ke stavbě, a proto je na vlastníkovi stavby, aby doložil, že plní své povinnosti. Podrobněji to
bylo vysvětleno pani inženýrce Hlavsové
Na kontrolní prohlídce bylo domluveno, že stavební úřad poskytne Ihůtu pro dohledáni a předložení
požadovaných dokumentů a dokumentací. Tímto tedy stanovuji Ihůtu do 16.10.2019.
V této Ihůtě požaduji upřesnit, zda vlastnik stavby má k dispozici dokumenty a ově.řeriou projektovou
dokumentaci (ověřenou stavebním úřadem) k předmětné stavbě, nebo zda se žádná dokumentace ke
stavbě nedochovala (dohledané potvrzení existence stavby v archivíi stavebního úřadu naznačuje, že
se ke stavbě pravděpodobně nic nedohledalo již dřive).

Stavební úřad proto žádá o předložerí dokumentů a projektové dokumentace ke stavbě nebo o
vyjádření oprávněného (toho, kdo vykonává práva a povinnosti vlastníka stavby), že se žádná
dokumentace stavby nedochovala.

pozn. SÚ: Případné vyjádření o nedochováni dokumentace učiňte oficiálně jako podání stavebnímu
úřadu

S přátelským pozdravem
Ing, Jakub Slomek
oprávněná úřední osoba

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Stavební úřad

Měnínská 4, 601 92 Bmo
jakub.slomek@brno-stred.cz
Tel.: +420 542526429
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DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může
být důvěrný a může obsahovat údaje nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní
údaje chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě
omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého
systému. V takovém případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své potřeby či s
jeho obsahem seznámit jakoukoliv třetí osobu Více informací o nakládání s osobními údaji
obsaženými v e-mailové komunikaci, o zpracování osobních úda%i městskou části Brno-sířed a o
vašich právech naleznete v ZásqQá?c5?zhBr4z?????c=:o?bíiich údaj?:;.
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Stavební úřad

Dominik;íxiská 2, 601 69 Brt'io
I)racoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

jako stavebiií ťiřad příslušiiý dle ust. § 13 odst. 1 l)íSl]]. C) zákona č. ] 83/2006 sb., o územníin
plánování a stavebníin řádri (stavebiií zákoii), v platnéin Zllěllí (dále jen ,,stavební zákon")
Qprávněi'iá úředi'ií osoba: Ii"ig. Jakub Slomek, os. č. 790, tel.: 542 526 429, fax: 542 526 499, e-i'iíail:
jakub.slomek(abriio-stred.cz

Protokol
SepsanÝ dne: 24.09.2019

Čas zahájení protokolace: 13:00
P ř íl O 11] lli:

fyzická osoba: jméiio, pří.jineni, místo ti'valého pobyti, datiin narozei'ií, fiinkce
pi'ávnická osoba: iiázev, idei'itifikační číslo, adt'esa sídla, í'unkce

SÚ - Ing. Jakub Slomek, os. č. 790, oprávněná úřední osoba

podpis
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Koiitrolní prolilídka stavby na ulici Lužánecká, č.l). 1883, č.o. 3, liar.ě. 3839, k.ú. Č2erssá Pole,
obec Brno, za účeleii'i je z?jištěiií všeclí skritečností týkajícíclí se předmětné stavby a jejílqo užívání.
Ve věci:

Koi'itroliíí prolilídka ve sinyslu ?ist. § 132 odst. 2 písin. a) a podle ?ist. § 133 odst. 1 stavebního
zákona na základě stížiiosti

Vlastník stavby

Magistrát iněsta Brna, Majetkový odbor, Maliiiovskéhlp iiáiněstí 624/3, 601 67 Brno (na základě

Stamtri-;iěsía-Brna')-?"'7/7{aE,yOJ.(-,:-t-'Av6J+ijlo7rct-4'r'4i,<cxt.,,?" ark ""p5
Provozovatel resta?irace I)onava a kult?iriií prodi?ikce

Ponava Cafe s.r.o., IČ 28993225, Pšeník 367/1, 639 00 Brno
Zahrady So?itoku, z.s.. IČ 017229977. Cejl 5 14/46, 602 00 Brno
1
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Sp.xn. 321)Il.'MCl3S/2019/l)139485

Zápis o prčiběh?i kontrolní prohlídky-:
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RINIO

Stavelmí úřad

Domiiiikáiiská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měiiínská 4, 601 92 Bnio

Císlo jednací:
K podáiií:
Spisová ziiačka:
Opráiyiiěiiá úřední osolia:

MCBS/20 19/0143024/Sl,O.)
Z moci i:iředrrí
3200/MCBS/2019/0139485

liig. Jak?ib Sloinek, tel.: 542 526 429
Brno 29.08.2019

VÝZVA
K ÚČASTT NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE STAVBY

Úřad iněstské části iněsta Briqa, Bmo-střed, Stavebiií úřad (dále jeii stavební úřad), příslušný
podle ust. 8? 13 odst. 1 písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzeini'iím plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platnéin ziiění (dále jeii stavební zákon), provede ve sinyslu ust. !S 132
odst. 2 písin. a) a podle rist. 'š 133 odst. 1 stavebiiího zákona
dne 17.09.20l9 (útcrý) ve 13:00 }iodin
koiitrolní prohlídku stavby:

na ulici Lužánecká, ě.l). 1883, č.o. ?), par.ě. 3839, k.ú. Cerná Pole, obec Brno.
Kontroliií prohlídka se koná na základě stížiiosti iia lilrik z provozu restauračního zařízení iia

adrese Lužáiqecká 1883/3. Učelein kontroliií prohlídky stavby je zjištění yšeclq skutečností
týkajícícli se předinětné stavby a jejílio rižívái'rí. Při koiitrolní prohlídce bude především
zjišt'ováiqo, zda je prostor užíván kpovolenéinu ťičelu a staiioveiiým zpťisobem. Koiitrolní
prohlídka bude probíliat na pozemku par.č. 3839, k.ú. Černá Pole, obec Briio, a ve stavbě na iiěin
uinÍstěiié.

Pozvaní se sejdou před lilavním vstupem do ol»jeJí.tu Lužánecká 1883/3 v Brně.
Veškeré doklady - úzeiniií souhlas, územiií rozhodnrití, soril'ilas sprovedeiiíin ohlášeného

stavebního záměrri, stavební povolei"ií, kolaudační souhlas, kola?idační rozhodrmtí, příp. ?jiné
opatření stavebníl'io úřadri, ověřeiio?i dokriineiitaci, která se týká výše uvedené véci, veziněte
s sebou.

Ve smyslu rist. § 172 odst. 1 stavebnílio zákoiia je pověřeiiý zaměstnaiiec stavebnílio ťiřadhi, (dále
jen oprávněiiá íiřední osoba), pokrid plní ťikoly podle stavebiiího zákona oprávněii vsttipovat na
cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejicli vlastiiíkťi. Pro vstrip oprávněné ťiřední osoby
iia pozeinek a do stavby dále platí rist. Fz 172 odst. 2) až 6) stavebnílio zákona.

Dle ?ist. § 154 odst. 1 písin. c) stavebitího zákona je vlastrrík stavby povinen ui"i'íožiiit konh'olní
prohlídkci stavby, a pokrid toimi iiebrání vážne dčivody, této prohLídky se zťičastiiit.

. . j
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Stavebiií úřad inůže dle ust. § 173 odst. 1 stavebnílio zákoiia rozhodimtím ?íložit pořádkovou
poi<?itu do 50 000 Kč toi"i"i?i, kdo závaži-iýin zpčisobein ztěž?ije provedení koíqtrolní prolílíclky,
anebo plneiií úkolů podle rist. § 172 stavebnílio zákona tíin, že ziiemo:žň?í?je oprávněné í:ířední
osobě nebo osobě jí přizvané vstíip na svčij pozemek iiebo stavbu, nebo se na výzvu stavebnílio
úřadu nezúčastní konti'olní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.
Nechá-li se iiěktei-ý z pozvai"iých zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ust.
§33 spi-ávnílio řádu.
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o nek

opráviiěná ťiřední osoba

Dor?iěí se

Vlasíník slcívb)i a pozeinku

1. Magistrát mesta Bma, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
Provozovaíel resíaurctce Ponctva a kullurní produkce
2. Poiiava Cafe s.r.o., Pšeník 367/], 639 00 Briio

3. Zahrady So?itokri, z.s., Cejl 514/46, 602 00 Brno
Na vědomí

4. Magistrát i-iíěsta Brna, Odbor správy ínajetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
Doíčené orgán)i

5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlei'i'í v Brne, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno
Dále obdrží

6. oprávnei'iá ťiřeclní osoba
7. spis
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Stavelmí úřad

Domiiiilcáiiská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měiiínská 4, 601 92 Brno

CíSlo ,jednací:
K liodání:
Spisová zxiačka:
Oprávněiiíí úřední osoba:

MCBS/2019/Oi467i2/SI,OJ
Z inoci ťiřediií
3200/MCBS/20 19/0 139485

liig. Jaktib Slomek, tel.: 542 526 429
Briio 04.09.2019

VYZVA
K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE STAVBY - ZM,NA TERMÍNU
KONÁNÍ KONTROLNÍ PROHLÍDKY

ť?Jřad iněstské části města Briia, Brno-střed, Síavebiií úřad (dále jeii stavební úřad), příslušný
podle ust. 8, 13 odst. 1 písin. c) zákoiia č. 1 83/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebním řádu
(stayebiií zákon), v platnéin ziiění (dále jen stavebiií zákon), nemčiže z persoiiáliiích důvodťi
provést koiitrolní prolilídku stavby diie 17.09.2019 na základě srýzvy k účasti i'ia kontrolní
proliLídce ze diie 29.08.2019 pod č.j. MCBS/0219/0143024/SLOJ, a proto stavební ťiřad
staiiovuje i'iáliradní terin?íii konání kontroliií prohlídl,,y.
Stavební úřad provede ve sinyslu ust. § 132 odst. 2 písin. a) a podle ust. (S 133 odst. ] stavebiiílio
zákoi'ia

dne 24.09.2019 (úterý) ve 13:00 hodin
koi"itrolní prolilídku stavby:

na ulici Lužánecká, č.p. 1883, č.o. 3, par.č. 3839, k.ú. Cerná Pole, obec Brno.
Konti-oliií prohlídka se koná na základě stížnosti na liluk z provozu restarirači'iiho zařízení na

adrese Laižáiiecká 1883/3. Účelein koiitrolní prohlídky stavby je zjištění všech skutečiiostí
týkajících se předmětné stavby a jejího rižíváiií. Při koiitrolní prohlídce bude předevšíin
zjišt'ováiio, zda je prostor rižíváii kpovolenéim'i účelu a stanoveiiýin způsobem. Kontrolní

prohlídka bude probíhat iia pozemkri par.č. 3839, k.ú. Černá Pole, obec Bri'io, a ve stavbě na iiěm
umÍstěné.

Pozvaní se sejdou před hlaviiím vstupem do objektti Lužái'iecká 1883/3 v Brně.
Veškeré doklady - úzeiniií souhlas, ťizemiií rozliodmití, sorihlas sprovedením ohlášenélio
stavebiiílio záměru, stavební povoleiií, kolaridačiií sorililas, kolaridační rozliodnutí, příp. jiiié
opatřeiií stavebiiího úřadri, ověřenori dokuineiitaci, která se týká siý'se rivedeiié věci, vezměte
s sebori.

Ve smyslri rist. 83 172 odst. 1 stavebnílio zákona je pověřeíiý zaměstiianec stavebiiího úřadu, (dále
jen opráviiěiiá úřední osoba), pokud pliií ťikoly l»odle stavebi'iího zákona oprávněn vstupovat iia

slr. 2
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cizí pozeii"il<y, stavby a do staveb s vědoiním je?jich vlastníkťi. I)ro vst?ip oprávi"iěiié úřediií osoby
na pozemek a í:lo stavby dále platí ust. 8; 172 odst. 2) až 6) stavebníl-io zákona.
Dle ?ist. § 154 odst. 1 písin. c) stavebního zákoiia je vlastiiík stavby poviiien ui"itožiíit koiitroliií
prohlídlcu stavby, a pokud toinu iieLírání vážné dčivody, této prohlídky se zťičastnit.
Stavební úřad mťiže dle rist. :o 173 odst. 1 stavebníl'io zál<ona rozhodimtím riložit pořádkovori
pokutu do 50 000 Kč tornu, kdo závažnýin zpčísobein ztěž?ije provedení kontrolní prohlídky,
aiiebo plněiií úkolů podle ust. ž§ 172 stavebi'iílio zákona tím, že zi'iemožňuje opráviiěiié ťiřední
osobě nebo osobě jí přizvai'ié vstup na svů?j pozemek nebo stavbri, iiebo se iia výzvri stavebnílio
ťiřadu iiezúčastní konti'olní prohlídky, ač je k toimi podle tolioto zákoiia poviiien.

Nechá4i se iiěkterý z pozvaiiýcli zastupovat, předloží jelio zástiípce píseiniiou plno?i inoc dle ust.
ís 33 spi-ávnílio řádu.
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Iiig. J;ak?ib Slo inek
oprávněná ťiřední osoba

Doručí se

Vlasíník stavby a pozeinkvi
1 . Magistrát iněsta Briia, Majetkový odbor, Malinovskélio iiáiněstí 624/3, 601 67 Briqo

Provozovatel restaurace Ponava a kulíurní produkce
2. Ponava Cafe s.r.o., Pšeník 367/1, 639 00 Bl-110
3. Zalirady Soutokri, z.s., Cejl 514/46, 602 00 Brno
Na Vě(}Olllí

4. Magistrát iněsta Brna, Odbor správy majetkri, I-I?isova 164/3, 601 67 Bri'io
Dotčené orgány

5. Krajská hygienická staiiice .ťilioinoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno
Dále obdi-ží

6. opi'ávněná úřediií osoba
7. spis
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Informace k provozování koncertů před objektem Ponava v parku LužárÍ"ky
Odesilatel:
Příjemce: lucie.prochazkova@brno-stred.cz

22-08-201912:46

Dobi'ý deii paní Procliázková,
obi-acíin se na Vás s žádostí o in'í'oi'inaci k pi'ovozování i'iadn'+ěrně hluči'iých koiicertči v parku I?ižánky. O t2jekt s
iiázvein Poiiava, resta?ii'ační zařízeiií iia adrese L?aižáiiecká ] 883/3, opakovai'iě provozu?je hlasitá ]mdební
vysto?ipeiií na otevřei"iéin pi'osti-aiiství. Tyto akce iiás, obyvatele okolí Lužáneckého paí'ku, obtěžují hliikein, ktei'ý
výraziiě překi'ač?ije povoleiié ak?istické iiormy.
Přesiiá poloíia provozovny:
https ://vv-svv=i. goog le. cz/í-íi aps/p lace/ PONAVA/ (3.49 .20 5i 00i,l í5 , 60-/ 8692. l 6Z

/da-ta= !4m 8 ! li'n2 !2 12-il ! I§pOn.qV?a!3!T-I4jlSOX=O : O:4-4f92r,-0330 53 (ý23-C.l8i'ri2?'?3?ad9 204-910?2i4dl=5 ,ý 100 541
Koiicerty trva?lí iiěkolií< hodin a ?jsou četiié, v týdi-uí tři až čtyři:
http ://0011 ava.eafe/kultura/

Mčižete mi prosín'i sdě]it, zda provozovateí tolioto zařízenf poíižívá svíoij podi'iik v so?iladu s platnýini povoíeními?
Případiiě +ni prosím sdělte, iia kolio ze stavebiiího ťiřadu se inomi v této věci obrátit.
S pozdravem,

Sťatuťárni měsťo Brrio
r'lěsťská čásť Brrio-sťřed
Doííinikánská 2. 601 69 Brrío
Doručeno: 23iB.20l9 07:59
ňCBS/2019/013al485
Listv: í
přílohy:

Ill il l l l l l!Ill l l l l l l l l l l l l lil l
ěc'OÍes71423a('5

'. l l

