Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0016370/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0007819/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 29.01.2019
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.01.2019
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 14.01.2019 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 přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal informaci, komu bylo přiděleno k vyřízení a kdy bude vyřízeno Vaše
podání ze dne 08.11.2016. Předmětné podání tvořilo přílohu Vaší žádosti o informace.
Kontrolou spisové služby bylo zjištěno, že Vaše podání vyřizoval Stavební úřad. Odpověď
Stavebního úřadu Vám zasíláme v příloze.
Jiné informace k Vaší žádosti evidovány nejsou. Pro úplnost uvádíme, že informací ve smyslu
informačního zákona se 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.
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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Re: odp
Odesilatel:
Příjemce: "Miloslav Adam" <miloslav.adam@brno-stred.cz>

08-12-2016 19:55

Dobrý večer,

navazuji na dnešní telefonát ohledně žádosti na MČBS, kontaktoval jsem dle Vašeho pokynu pí
Vojáčkovou, která slíbila, že se po tom podívá.
V diskusi na téma průjezdové komunikace jsem neporozuměl Vaší myšlence, že by mohly nastat
komplikace v případě darování. Prosím zda byste to mohl blíže vysvětlit
Děkuji.

----- Original Message ----Frorn: ív4?lasl:-iv AcJarn
To:
Cc:

Sent: Monday, November 14, 2016 3:54 PM
Subject: odp

Dobrý den pane

omlouvám se za zpoždění - v příloze posílám kopii protokolu z MŠ.
Vaši žádost o stavební příspěvek jsem zaslal na městskou část Brno-střed, jak jste v žádosti
poznamenal.

Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad Vám nemůz:e poskytnout stavební příspěvek s ohledem
na podmínky uvedené v § 138 odst. 1 a odst. 4 stavebního zákona...
(1) Vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo
nařízeno provedení nezbytných úprav podle §j3? 7?pds?t. 1 pi?qrí'2,? c) a:z? 0? nebo nezbytných opatření

podle zvláštního právního předpisu44), náleží na úhradu nákladů stavební příspěvek, pokud o něj
požádá. Stavební příspěvek se poskytuje na úhradu té části nákladů, které se přímo týkají
provedení nařízených nezbytných úprav.
(4) Stavební příspěvek se neposkytne, mají-li být nařízenými nezbytnými úpravami odstraněny
závady vzniklé porušením nebo neplněním povinností vlastníka, stanovených tímto zákonem či
jiným právním předpisem. Příspěvek se též neposkytne, Ize-li zajistit úhradu nákladů na provedení
nařízených nezbytných úprav nebo na zpracování projektové dokumentace podle zvláštních
právních předpisů.
Ohledně Vašich připomínek bych rád uvedl, že stavba na pozemku je sporná - jedná se o
položení dlažby a úpravu pozemku, v některých případech Ize hovořit o jejím vzniku stavební nebo
montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení...
Nic to ovšem nemění na věci, že uvedené stavební úpravy nevyžadují žádné povolení ze strany
stavebního úřadu a nelze tedy nařizovat nezbytné úpravy. Nebudeme tedy, jak bylo uvedeno ve
sdělem ze dne 2.11 2016, konat žádné další kroky a je čistě na vlastníku pozemku a jeho uživatelích,
aby se dohodli na nápravě a dodržely podmínky v uzavřené dohodě

S pozdravem
Miloslav Adam
referent

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69, Brno
miloslav.adam(?brno-stred.cz
Tel.: 542526419

https://termice.stred.brno.cz/webmail/
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací:

MCBS/2016/0172072/ADAM

K podání:
Spisová znaěka:

2016/0153130

3200/MCBS/2016/0153130

Oprávněná úřední osoba: Adam Miloslav, DiS., tel.: 542 526 419
Brno 25.10.2016

PROTOKOL

Protokol o kontrolní prohlídce, kterou provedl Úřad městské části města Brna, Brno-střed - Stavební úřad
z úřední povinnosti ve věci:
"Příjezdová komunikace ul. Rezkova, Brno,"

pozemek par. čís. 1425, přes pozemky par. čís. 1280/1, 1493/3 vše k. ú. Stránice v řízení zahájeném na
žádost, kterou podal

, nar.

Úkon byl zahájen ve 13:00 hodin dne 25.lO.2016.
Přítomni:

0
Brněnskékomunikacea.s.,Renneskátřída787/la,63900B
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3,
601 67 Brno

* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, Příkop 81 8/1 1, 604
ajetki
47 Brno

Ing. Michal Kotyza - pracovník
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Podpisy všech přítomných:

,.

Brněnské komunikace a.s
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor

K Uřad pro zastupování státu ve věcech mcýetkových, Uzemní pracoviště Brno

Ing. Michal Kotyza - pracovník SÚ
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Důvody odepření podpisu:

Námitky proti obsahu protokolu:

Ukon byl skoncen ve ':.'..:'.'..
........ hodin dne 25.10.20l6.

Zapsal: Miloslav Adam, DiS.

