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Vážený paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 15.08.2019
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 16.08.2019 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 veškeré
náležitost dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
V žádosti jste žádala poskytnout následující informace týkající se věci vedené
pod sp. zn. 3200/MCBS/2015/0029620:
1. kopii listin, jež tvoří kompletní dokladovou část projektové dokumentace, a to ke dni
nahlížení, tj. 15.05.2019, včetně,
2. kopie listin, jež tvoří kompletní dokladovou část projektové dokumentace, která byla
do spisu zařazena po datu 15.05.2019, a to do data podání žádosti, tj. 16.08.2019,
3.
a. výzvy k doplnění plné moci adresované
,
b. protokol o kontrolní prohlídce dle ust. § 133 stavebního zákona, ve znění účinném
do 31.12.2017,
c. kopie obsahových listů spisů, kde jsou tyto listiny evidovány a nachází se.
4. dále:
d. z jakého důvodu nebyly předmětné listiny uvedené pod bodem 3a) + 3b)
v předmětném spise do data 15.05.2019 evidovány a založeny,
e. v případě, že předcházející oprávněná osoba p. Skoumalová Miroslava předmětné
úkony neprovedla, z jakého důvodu nebylo konání z úřední moci (za stavu,
kdy Ing. Tereza Filgasová, je za oprávněnou úřední osobu označována od března
2017),
f. z jakého důvodu nebylo konáno z úřední moci, když žadatel podal i, mimo jiného,
oznámení na nečinnost v dané věci – viz obsah námitek z 26.11.2014, kdy součástí
je i podnět, k provedení kontrolní prohlídky stavby a na oznámení nečinnosti
žadatelem byla dle sdělení MMB, OÚSŘ, Mgr. Pavla Macura, předána Stavebním
úřadem Brno-střed pouze část spisu v předmětné věci.
K bodu 1 – 2 Vaší žádosti sdělujeme, že dokladovou část projektové dokumentace tvoří obecně
závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jedná se o závazné stanovisko ze dne 01.10.2014,
č. j. MMB/0347765/2014. Toto stanovisko Vám zasíláme v příloze. Stanovisko je před i po datu
15.05.2019 stejné, jiné vydáno nebylo.

-2K vašemu požadavku pod bodem 3 sdělujeme, že tyto listiny nikdy neexistovaly, Stavební úřad
je proto nevede. Ohledně této části požadovaných informací bylo vydáno rozhodnutí, které Vám
rovněž zasíláme.
K části Vaší žádosti pod písm. d) – f) sdělujeme, že se nejedná o žádost ve smyslu informačního
zákona. Povinnost poskytovat informace se dle ust. § 2 odst. 4 informačního zákona netýká dotazů
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Zároveň se informační zákon týká
pouze poskytování „informací“ tak, jak jsou vymezeny tímto zákonem. Dle ust. § 3 odst. 3
informačního zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového
nebo audiovizuálního. Protože Váš dotaz je dotazem na názor a nepožadujete žádnou informaci,
tedy obsah zachycený na nějakém nosiči, nevztahuje se na tyto dotazy informační zákon.
Požadované informace Vám zasíláme 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:
- závazné stanovisko, č. j. MMB/0347765/2014 (3 strany)
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ZÁVÁZNÉ STANOVISKO
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen OPP MMB), jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle ustaiiovení §61 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
§10 a §ll zákona č. 500/2004 sb., správní řád, sre znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení
podle '3 149 odst. 1 zákona č. 500,/2004 sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti
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, Brno 602-00 p"odané na základě piné moci

ze dne 1 .8.20l4, udělené vlastníky dotčených nemovitostí, tj.

Brno;

, 63900 Bmo;

63900

63900 Brno, doručené na OPP MMB dne 3 .9.2014, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č.
20/ 198 7 sb., o státni památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
vydává
ve i'ěci:

Kamenná 37 - půdní vestavba. změna stavby
*

*

č.p. 208, p.p.č. 963, k.ú. Štýřice
ochranné pásmo MPR Brno vyhlášené rozl"iodnutím OK NvmB č.j. KUI?.T/402/90/Sev.
závazné stanovisko.

Změna stavebních prací si případě půdní vestavby v pťidnfm prostoni objektu Kamemiá 37, je v rozsahu

předložené pro5ektové dokumentace zmeny stavby, zpracovan

v srpnu

2014, ve smyslu §l4 odst. 3 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů,

přípustná.
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č.j. %1MB,'0347765/2014, spis. zn. OPP."MMB/0347765."2014!'Š.'ZS

OnůvoníĚní

Objekt Kamenná 37 není evidován sr Ústředním seznamu kulturních památek ve smys]u §3 zákona č.
20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nachází se na území ochranného
pásma Městské památkové rezervace Brno (MPR Brno), ustanoveného rozhodnutím odboru kultury
Národního Výboru mesta Brna ze dne 6.4. 1990, poď čj. KULT/402/90/SEV.

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) vydal ve věci půdní vestavby a rozšíření
dvojgaráže dne 15.4.2003 závazné stanovisko pod č.j. OPP 15273/03/Vo/R.

Dne 3.9.2014 obdržel OPP MMB žádost o závazné stanovisko ke změně stavby. Předložená projektová
dokumentace řeší změnu stavby před dokončením, spočfvajfcí ve výstavbě třeíího siikýře se sedlovým
zastřešením ve střešní rovině obrácené do zahrady. Z leteckých snfmků a provedeného řízení vyplývá,
že minimálně v exteriéru byly již stavební práce, .iež jsou předmětem posouzení, provedeny. Předmětný
vikýř je shodně s povolen<;mi zastřešen sedloi'ou střechou. opatřenou taškoiaou střešní kr>tinou. Stěny
vikýře jsou zaklopeny pohledově přiznanými dřevěnými deskami s přiznanou strukturou dřeva.
OPP '.i1M'B si vyžádal i'e sm>'slu ustanoi'erií S) 14 odst. 6, zákona č. 20' 1987 sb.. o státní pan"iátkové péči,

ve znění pozdějších pře,dpisů. písemné i->jádřerií Národního památkoi'ého ústavu. územního odborného
pracoviště v Brně (NPU UOP Bmo), které bylo ve tj'še us"edené íaěci vyhotoveno bez připomínek dne

25.9.2014 pod č.j. NPÚ-371/72735/2014-RČ a na OPP MMB doručeno dne 25.9.2014.

OPP MMB je s- souladu s odborým v>jádřením NPÚ 'ÚOP Brno. Dokončením stavebních prací
vrozsahu předložené projektové dokumentace ke změně stavb>- nedo3de kpoškození stavebně
historických hodnot »íPR Brno. Předmětný rodinný dúm nei'ná s' případě architektonického řešení
druhotných úprav naprosto žádné ambice. Jejich dokončením? včetně navržené změn>', proto nemůže
dojít k jejich poskozcrú. OPP A4}4B proto s- plném rozsahu vyhověi žadateli a neuvádí podrobnější
odůvodněni.

Podkladem tohoto závazného stanoviska je 'výkres:
pohledy

jehož platnost je stvrzena podpisem a razftkem OPP MMB.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro příslušný stavební úřad v řízení dle zákona č. 1 83i2006 sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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POUčENí

Toto závazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. l zákona č. 500/2004 sb., správnf řád, ve
znění pozdějších předpisů, úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož
obsah je závazný pro příslušný stavebiií úřad dle příslušného stavebního zákona. Nejedná se o

samostatné sprái;ní rozhodnutf a nelze se proto proti němu odvolat. Námitky je možné uplatnit
prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této 'věci.
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Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

Počet listů: 2

Obdrží:

spis
Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště sr Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
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