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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 22. 9.2019
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 22. 9. 2019 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny 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 Vaší žádosti jste požadovali poskytnutí informací „o územních řízeních (včetně žádosti o územní
souhlas či sloučených se stavebním řízením), vedených u ÚMČ Brno-střed, odbor výstavby a
územního rozvoje, stavební úřad, které byly zahájeny od 1. 6. 2019, a týkajících se zároveň
pozemk(ů), nacházejících se v k.ú. Stránice, Staré Brno (a to po ulici Úvoz a Hlinky), Pisárky (a to
po ulici Hlinky) nebo Veveří (a to po ulici Úvoz a Žižkova), a to ve struktuře:
 žadatel (zda FO nebo PO, v případě PO, pak její název)
 katastrální území a parcelní číslo(a) pozemku (ů) (včetně adresy), na němž má být záměr
realizován
 stručný popis záměru
 datum zahájení řízení
 oprávněná úřední osoba“
Vámi požadované informace Vám zasíláme na základě sdělení Stavebního úřadu Úřadu městské
části Brno-střed 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
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