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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 10.10.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 10.10.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí následujících informací:
1. Kolik bylo v roce 2018 a 2019 spácháno přestupků v působnosti Stavebního odboru MČ
Brno – střed dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona? Kolik z nich spáchala
podnikající fyzická osoba a kolik z nich spáchala právnická osoba?
2. Jaká byla výše udělených pokut (zdejším úřadem) za jednotlivé přestupky spáchané FO nebo
PO podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona v roce 2018 a 2019?
K Vaší žádosti sdělujeme, že v letech 2018 – 2019 bylo projednáno v působnosti Stavebního úřadu
MČ Brno-střed 9 přestupků podle § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, z nichž 2 byly
spáchány právnickou osobou a 7 osobami fyzickými. Podnikajícími fyzickými osobami nebyl
v tomto období dle daného ustanovení spáchán žádný přestupek. Výše jednotlivých pokut v těchto
případech byly stanoveny právnickým osobám ve výši 10 000 Kč. Fyzickým osobám potom
v jednotlivých výších 25 000 Kč, 35 000 Kč, 40 000 Kč a 75 000 Kč.
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

