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Vážený pan

Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 25.01.2017

Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 25.01.2017 doručena prostřednictvím
elektronické podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Dne 26.01.2017
byla poštou doručena identická žádost o informace. Vzhledem k tomu, že se jedná o žádosti
stejného obsahu, je s nimi dále nakládáno jako s jednou žádostí o informace.
Ve své žádosti jste požadoval informaci, jak byl potrestán-pokutován stavebník, společnost G-seven
s.r.o., Koliště 259/55, 602 00 Brno, za nedodržení výzvy č.j. MCBS/2016/0061992/KOTM ze dne
21.04.2016, která stavebníkovi nařídila bezodkladné zastavení stavebních prací.
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona,
sdělujeme k ní v zákonem stanovené lhůtě následující.
Se stavebníkem G-seven s.r.o., vedl stavební úřad řízení pod č.j. MCBS/2016/0099685/KLIC
ve věci porušení stavebního zákona, a to neuposlechnutí výzvy č.j. MCBS/2016/0061992/KOTZM.
Tímto jednáním byla naplněna skutková podstata deliktu dle ust. § 180 odst. 2 písm. j) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“). Řízení bylo ukončené rozhodnutím o uložení pokuty,
které nabylo právní moci dne 14.07.2016. Dle ust. § 180 odst. 3 písm. d) stavebního zákona byla
uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč a spolu s pokutou byla stavebníkovi dle ust. § 79 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši
1.000,- Kč.
Požadované informace Vám v souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona zasíláme
v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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