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Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.06.2017

Vážený pane

,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 19.06.2017 doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost o informace ze dne 16.06.2017 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.
Vaše žádost byla doručena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno bylo adresováno Stavebnímu
úřadu (zaevidováno pod č. MCBS/2017/0101936) a druhé Odboru právnímu a organizačnímu
(zaevidováno pod č. MCBS/2017/0101949). Jelikož obsah obou žádostí byl identický, bylo s nimi
dále nakládáno jako s jednou žádosti.
Ve své žádosti jste žádal poskytnutí následujících informací:
1. Na základě jakého rozhodnutí byla vybudována konstrukce v parku na Moravském náměstí
v Brně. Prosím o zaslání kopie tohoto rozhodnutí.
2. V případě, že tato konstrukce nebyla povolena, zda bylo vedeno sankční řízení a jaká výše
pokuty byla udělena.
K Vaší žádosti sdělujeme, že trubková konstrukce byla v parku vybudována v rámci akce „Léto
v centu“, jejímž pořadatelem je příspěvková organizace Turistické informační centrum města Brna.
Odbor životního prostředí Úřadu se na základě žádosti pořádající organizace vyjádřil k akci
souhlasně s uvedením podmínek, které je nutno ve spojení s konáním akce dodržet, ale bez zásahu
do jejího programového vybavení, k čemuž nemá oprávnění. Vyjádření Vám zasíláme v příloze.
Ve vztahu k povolením stavebního úřadu sdělujeme, že konstrukce byla na pozemku parc. č. 802,
k.ú. Město Brno, realizována bez příslušných rozhodnutí stavebního úřadu. Vzhledem k této
skutečnosti bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Ve věci bude po prověření zahájeno též
sankční řízení. O výši pokuty dosud nebylo rozhodnuto.
Požadované informace Vám zasíláme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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