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Věc: Odpověď na žádost o informace
Vážený pane
dne 04.04.2016 byla na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed doručena Vaše elektronická
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1. Byl v uplynulých 4 měsících vydán nějaký územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební
povolení nebo stavební souhlas, týkající se pozemku s parcelním číslem 49, (případně též
na něm stojící stavby č.p.117), katastrální území Veveří [610372], číslo LV 583?
1.1. Pokud je odpověď na 1. otázku kladná, prosím o zaslání kopie
souhlasu/rozhodnutí/povolení a informaci o tom, čeho (jakého záměru) se týkalo.
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2. Probíhá v tuto chvíli nějaké řízení směřující k vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí,
stavebního povolení nebo stavebního souhlasu k nemovitosti označené v otázce 1?
2.1. Pokud je odpověď na 2. otázku kladná, čeho (jakého záměru) se dané řízení týká, kdy bylo
zahájeno a kdy je možné očekávat jeho ukončení?
3. Byl v uplynulých 4 měsících stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranit stavbu a případně též
vydán souhlas s odstraněním stavby, a to ve vztahu k uvedené nemovitosti s parcelním číslem
49, (a na ní stojící stavby č.p.117), katastrální území Veveří [610372], číslo LV 583?
3.1. Pokud je odpověď na 3) otázku kladná, prosím o informaci, čeho se ohlášení týká a kdy
bylo podáno, případně též zaslání kopie souhlasu s odstraněním stavby?

-2Jelikož Vaše žádost splňovala veškeré náležitosti předepsané § 14 odst. 2 informačního zákona,
poskytujeme Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě
následující informace:
Po prověření v registru stavebního úřadu městské části Brno-střed Vám sdělujeme, že v uplynulých
4 měsících ani k dnešnímu dni neeviduje stavební úřad podání, které by vedlo k vydání územního
souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášením nebo stavebního povolení, týkající
se pozemku parc. čís. 49, případně stavby Grohova 21, k.ú. Veveří, obec Brno. Odpověď
na všechny Vámi položené otázky (resp. na otázky označené jako 1., 2., a 3.) je tedy záporná.
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