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Mgr.Andrea Rezková, Havlíčkova 57, 602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna Brno-střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební
úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žádost Mgr. Andrey
Rezkové, r.č. 7651173827 bytem Havlíčkova 57, 602 00 Brno ze dne 25.9.2006 ve věci
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají stavby „Studie souboru
staveb pro akci: Přestavba železničního uzlu Brno“, tj. CD-ROM s celou DÚR a vybrané
písemné kopie části spisu pro územní řízení
z a m í t á.
Účastník řízení stanoven podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) z.č. 500/2004 Sb. správní řád
v platném znění je: Mgr. Andrea Rezková, r.č. 7651173827, bytem Havlíčkova 57, 602 00
Brno.
Odůvodnění:
Dne 2.10.2006 podala Mgr.Andrea Rezková, r.č. 7651173827 bytem Havlíčkova 57, 602
00 Brno žádost ve věci poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají
stavby „Studie souboru staveb pro akci: Přestavba železničního uzlu Brno“, tj. CD-ROM
s celou DÚR a vybrané písemné kopie části spisu pro územní řízení.
Jelikož není účastníkem předmětného řízení, žádá o poskytnutí výše uvedených informací
s odkazem na zákon č. 176/2006 Sb., úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Ustanovení § 11 zákona č. 176/2006 Sb., poskytuje výčet omezení práva na informace,
dle odst. 1. písm. b) povinný subjekt (v tomto případě stavební úřad) může omezit
poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava
ukončí rozhodnutím.
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Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že dokud nebude předmětné řízení ukončeno
rozhodnutím není dán zákonný podklad pro to, aby bylo žádosti vyhověno, proto stavební
úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení odvolání do 15ti dnů ode dne jeho
oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno podáním učiněným v podatelně Úřadu městské části města Brna
Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka.

Vlasta Kilianová
vedoucí
odboru výstavby a územního rozvoje,
stavebního úřadu

Doručí se:
Mgr. Andrea Rezková, Havlíčkova 57, 602 00 Brno

Dále obdrží:
oprávněná úřední osoba
spis
Tento dokument byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů

