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Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 09.01.2019

Vážená paní
Vážený pane
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 09.01.2019 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 splňovala veškeré
náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádali následující informace:
„1. Žádáme o informaci, proč Stavební úřad městské části Brno-střed nepřezkoumal do 30 dnů
územní souhlas č. j. MCBS/2018/0094997/SANL sp. zn. 3200/MCBS/2018/0093363 s umístěním
stavby „Zpevněná odstavná plocha na pozemku par. čís. 905, k.ú. Stránice, obec Brno na základě
naší žádosti doručené dne 7. 11. 2018? Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou zpráv, či vyjádření
Stavebního úřadu k našemu podání.
2. Žádáme o informaci, jak doložil žadatel zastoupený zmocněncem
zákonem požadovaný souhlas vlastníků s umístěním výše uvedené stavby?
3. Žádáme o informaci, zda od 1. 6. 2018 k dnešnímu dni stavební úřad eviduje, vydal nebo
projednává ohlášení stavby či změny již vydaných rozhodnutí vztahující se k dotčené parc. č. 905
k.ú. Stránice, mimo výše uvedený územní souhlas?“
K Vaší žádosti sdělujeme, že podle ust. § 96 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je k přezkumnému řízení příslušný správní
orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který územní souhlas vydal. Nadřízený správní orgán – Odbor
územního a stavebního řízení MMB vydal dne 09.01.2019 sdělení, v němž je uvedeno, že nadřízený
orgán neshledal důvod k zahájení přezkumného řízení uvedeného územního souhlasu. Toto sdělení
Vám bylo doručeno.
K Vašemu dotazu pod bodem 2 sdělujeme, že máte-li na mysli souhlas vlastníků sousedních
pozemků, tento stavební úřad nepožadoval, neboť stavba odstavné lochy není umístěna
ve vzdálenosti menší než 2 m od společné hranice pozemků.
Od 01.06.2018 ke dni Vašeho podání stavební úřad neeviduje žádnou další žádost vztahující
se k pozemku p. č. 905, k.ú. Stránice, obec Brno.
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