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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 27.11.2019
Vážený pane
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 27.11.2019 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 obsahu pracovních povinností pracovníků Stavebního
úřadu. Požadoval jste popis všech pracovních povinností a úkonů spojených s vyřizováním
stavebního povolení v celém jeho rozsahu. Dotazoval jste se na vnitřní systém Stavebního úřadu
pro vyřizování stavebního povolení, nebo-li obsah pracovních náplní jednotlivých pracovních pozic.
K Vaší žádosti sdělujeme, že obsah pracovních povinností pracovníků Stavebního úřadu Úřadu
městské části Brno-střed (dále jen „Stavební úřad“) při vydávání stavebního povolení vyplývá
ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ze stavebního zákona vyplývá i
působnost, kterou Stavební úřad vykonává. Jednotlivé úkony Stavebního úřadu v řízení provádějí
oprávněné úřední osoby pověřené k tomu vedoucím Stavebního úřadu.
Vzhledem k tomu, že v rámci pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců Stavebního úřadu nejsou
povinnosti při vyřizování stavebního povolení blíže specifikovány, v příloze Vám zasíláme
pouze pracovní náplň vedoucí Oddělení stavebního řádu Stavebního úřadu. V případě, že byste
požadoval poskytnutí pracovních náplní všech pracovníků Stavebního úřadu, zašlete, prosím,
tuto žádost na adresu podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno,
případně na elektronickou adresu podatelny podatelna@brno-stred.cz či do datové
schránky: qykbwe7. S poskytnutím těchto informací však bude spojena úhrada nákladů
za kopírování či skenování v souladu s ust. § 17 informačního zákona (jedná se o 80 stran).
Konkrétní sazby za kopírování či skenování jsou dohledatelné na internetových stránkách
http://www.brno-stred.cz/ v sekci Povinně zveřejňované informace, bod 15.1 Sazebník úhrad
za poskytování informací, který byl schválen Radou městské části Brno-střed dne 21.10.2019.

-2Informace 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
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