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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.03.2017

Vážený pane

,

Úřadu městské části Brno-střed bylo dne 06.03.2017 doručeno Vaše podání, v němž jste se domáhal
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Vaše žádost byla doručena třikrát, přičemž
pokaždé byla jinak adresována, byla jí tedy přidělena tři č.j. S ohledem na identický obsah všech
doručených podání s ní bylo dále nakládáno jako s jednou žádostí o informace podle informačního
zákona. Dne 17.03.2017 byla Vaše žádost doplněna o údaje dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona.
Ve své žádosti jste žádal o poskytnutí následujících informací týkajících se Kamenné čtvrti:
- kdo, kdy a komu povolil jakoukoliv stavební činnost včetně terénních úprav a staveb plotů, na
pozemcích 1004/1, 1041, 778 a 864/2,
- kdo převzal po referentce Kilbergerové věc sesuvu půdy nad domem Kamenná čtvrť 10a v roce
2009,
- kdo převzal po referentu Písaříkovi věc poškození opěrné zdi majitelkou domku č.p. 11a
- do po Panu Písaříkovi převzal věc hospody (č.p. 10 a 10c).
K Vaší žádosti sdělujeme následující.
Stavební úřad ze své spisové dokumentace v archivu zjistil, že na pozemku 1004/1 bylo vydáno
Technickým sítím Brna, a.s. stavební povolení Technickým sítím Brna, a.s. ze dne 13.01.1999
pod č.j. STU/9802508/00/04/PISN, jímž byla povolena stavba: rozšíření veřejného osvětlení
o 3 osvětlovací body, Kamenná čtvrť, parcela 1004/1, k.ú. Štýřice. Na pozemcích 1041, 778
a 864/2 nebyla stavebním úřadem povolena žádná stavba.
K otázce sesuvu půdy sdělujeme, že stavební úřad vydal Statutárnímu městu Brnu, Dominikánské
nám. 1, 601 67 Brno zastoupenému Odborem investičním MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
územní rozhodnutí ze dne 21.01.2013, č.j. 120039382/SANL/STU/007 – územní rozhodnutí
o umístění stavby s názvem: „Kamenná čtvrť – statické zajištění svahu“ na pozemcích
parc. č. 684/1, 768, 769, 776, 829, 873/1, 874/1, 874/44, 874/45, 874/46, 877, 878/1, 879, 901, 917,
921, 992, 998, 999, 1004/1 k.ú. Štýřice, obec Brno. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
23.02.2013. Rozhodnutím ze dne 04.03.2015, č.j. MCBS/2015/0011599/SOUZ byla platnost
předchozího rozhodnutí prodloužena z původního termínu platnosti do 23.02.2015 na nový termín
platnosti do 3 let od nabytí právní moci, tj. od 08.04.2015.

-2K otázce poškození opěrné zídky uvádíme, že jde o vztah mezi vlastníkem zídky, jež se cítí být
poškozeným a tím, kdo mu škodu způsobil, jakým způsobem dojde k nápravě či k náhradě škody je
zcela na nich.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že dne 10.09.2015 vykonal stavební úřad kontrolní prohlídku
kavárny a galerie Kamenná čtvrť (Duck bar), Kamenná čtvrť 10, č.p. 578, pozemek parc. č. 837,
k.ú. Štýřice, obec Brno. Bylo zjištěno, že v objektu neprobíhají žádné stavební práce, které by
podléhaly režimu stavebního zákona, stavba odpovídá schválené projektové dokumentaci ze dne
08.01.2004 pod č.j. STU/01/0306286/000/002.
K otázce referentů, kteří převzali Vámi uváděné věci, sdělujeme, že tyto nejsou aktuálně přiděleny
konkrétním referentům. V otázce stavebních povolení a územních rozhodnutí je činnost stavebního
úřadu skončena jejich vydáním, věc tak nemá dále přiděleného referenta, jedná se o věc skončenou.
Otázka poškozené zídky a kavárny a galerie není rovněž přidělena žádnému referentovi. Tyto
otázky nedopadají do činnosti stavebního úřadu, jelikož u poškození opěrné zídky jde o vztah
s vlastníkem a tím, kdo způsobil škodu a u kavárny a galerie nebyly shledány stavební práce
podléhající režimu stavebního zákona.
Informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
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