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Vážený pan

Věc:

Sdělení k žádosti o informace ze dne 04.03.2017

Vážený pane
Úřad městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické adresy
podatelny Vaši žádost ze dne 04.03.2017 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 náležitosti podle informačního zákona, byla takto Úřadem přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal následující informace:
1. Zda příslušný orgán obce povolil umístění reklamního poutače, který byl nainstalován
v sobotu 04.03.2017 v blízkosti zastávky tramvaje Antonínská na ul. Lidická.
2. Zaslání všech souvisejících dokumentů, které byly použity v případném správním řízení
(zřejmě stavební povolení?).
3. V případě, že se jedná o „černou stavbu“, žádáte o vyjádření, jaký plánuje obec postup
pro odstranění této instalace.
K Vaší žádosti sdělujeme v zákonem stanovené lhůtě následující.
Reklamní zařízení, které zmiňujete ve své žádosti, nebylo ze strany Úřadu povoleno. Je nám známo,
že předmětné reklamní zařízení povolil Odbor dopravy Magistrátu města Brna, a to od 01.01.2017
do 31.12.2017 postupem podle zákona č. 13/19997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Informace požadované v 2. bodu žádosti se proto nevztahují k působnosti
Úřadu a v této části žádosti ji povinný subjekt ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona odkládá. S žádostí o související dokumenty se můžete obrátit přímo na Magistrát města
Brna.
Jelikož předmětný poutač podléhá režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a stavební úřad
v této věci nevydal žádné rozhodnutí či opatření, jedná se o stavbu nepovolenou. Stavební úřad
provede místní šetření a poté zahájí řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 4a informačního zákona v elektronické
podobě.
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