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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 28.11.2018
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 29.11.2018 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.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnout následující listiny ze spisového materiálu vedeného
pod sp. zn. 3200/MCBS/2015/0051561:
 kopie všech žádostí osob označovaných jako stavebníci, založených v předmětném spisu,
 kopie všech protokolů o kontrolních prohlídkách, založených v předmětném spisu,
 kopie listin, jež tvoří kompletní projektovou dokumentaci a kopie závazných stanovisek.
Jelikož jste účastníkem řízení, na požadované informace máte nárok dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. S právem nahlížet do spisu je spojeno též právo činit si
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. K Vaší žádosti Vám
v příloze zasíláme protokol ze dne 23.10.2015, žádost o dodatečné povolení ze dne 19.06.2015,
protokol o průběhu ústního jednání ze dne 22.11.2018, vč. prezenční listiny, protokol z kontrolní
prohlídky a ústního jednání ze dne 12.09.2017, vč. fotodokumentace, protokol z kontrolní prohlídky
a ústního jednání ze dne 18.07.2017, vč. prezenční listiny a nákres.
Kopii projektové dokumentace nelze bez souhlasu toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlasu
vlastníka stavby, které se dokumentace týká, poskytnout. Ohledně této části požadovaných informací
bylo proto vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám rovněž zasíláme.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy: dle textu
V souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního zákona zveřejňuje povinný subjekt tuto informaci s tím, že
obsahem poskytnutých informací jsou shora vyjmenované listiny.

