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Poskytnutí informací k žádosti doručené dne 07.01.2019
Částečné odložení žádosti
Vážený pane doktore,
Úřad městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) obdržel dne 07.01.2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože vyřízení Vaší žádosti nebránil
nedostatek údajů ve smyslu § 14 odst. 2 informačního zákona, byla Vaše žádost takto přijata
a posouzena.
V žádosti jste žádal následující informace:
1. Je na předmětné části pozemku p. č. 1136/1 v k.ú. Stránice, obec Brno, povolena odstavná
plocha, resp. parkování automobilů?
2. Je parkování automobilů na předmětné části shora uvedeného pozemku v souladu s právními
předpisy a s územním plánem?
S odkazem na vyjádření Stavebního úřadu ÚMČ BS sdělujeme k bodu 1 Vaší žádosti,
že na pozemku par. č. 1136/1, k.ú. Stránice, obec Brno, nebyla stavebním úřadem povolena
odstavná plocha pro parkování automobilů.
Zda je parkování na předmětné části pozemku v souladu s územním plánem, nepřísluší k posouzení
stavebnímu úřadu, ale orgánu územního plánování. Orgánem územního plánování je Odbor
územního plánování a rozvoje MMB. Tyto požadované informace se tak nevztahují k působnosti
ÚMČ BS. V bodu 2 se proto Vaše žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona, odkládá. S žádostí o informace se můžete obrátit na Magistrát města Brna, Dominikánské
nám. 1, 601 67 Brno, adresa podatelny: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno;
ID datové schránky: a7kbrrn; elektronická adresa podatelny: posta@brno.cz
V případě souladu s územním plánem podléhá odstavná plocha pro parkování režimu stavebního
zákona, a to jeho umístění územním souhlasem či územním rozhodnutí.
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

