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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.09.2020
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 21.09.2020 doručena
prostřednictvím podatelny Vaše žádost 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 dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
Ve Vaší žádosti jste požadoval poskytnutí informací ohledně stavby „ROZŠÍŘENÍ PARKU NA
KRAVÍ HOŘE – OBNOVA A DOPLNĚNÍ CESTNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY – 2. ETAPA“
umisťované mimo jiné i na pozemku parc. č. 668/2. Žádal jste o sdělení, zda bylo k této stavbě
zahájeno řízení, případně vydáno rozhodnutí nebo sdělení. V případě, že ano, žádal jste o zaslání
usnesení o zahájení řízení nebo případného rozhodnutí či usnesení.
K Vaší žádosti sdělujeme, že k Vámi uváděné stavbě Stavební úřad ÚMČ BS vydal pouze usnesení
o projednání ohlášení stavby ve stavebním řízení, jež Vám zasíláme v příloze. Informace
poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
 usnesení o projednání ohlášení stavby ve stavebním řízení ze dne 16.09.2020,
č. j. MCBS/2020/0139764/KAIA (2 strany)
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Ing. Adéla Kainráthová, tel.: 542 526 425
Brno 16.09.2020

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, zastoupené starostou městské části Brno-střed,
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Ohlášení stavby s názvem ,,Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě

a sadové úpravy - 2. etapa': na pozemcích par.č. 664/2, 667/2, 668/2, 670/1, 671/6, 674/5,
675/3, 685/12, 775/1, 795/1, 811, 815, 816, 817/1, vše k.ú. Veveří a par.č. 2941/1, 2941/5, vše
k.ú. Zabovřesky, obec Brno

USNESENÍ
O PROJEDNÁNÍ OHLÁŠENÍ STAVBY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad, Oddělení speciální stavební úřad
a silniční správní orgán (dále jen speciální stavební úřad), příslušný podle ust. S, 16 odst. 1
zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen silniční zákon),
a ustanovenf čl. 30 Statutu města Brna, v souladu s § 15 odst. l zákona č. 183/2006 sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil
podle ust. § 107 stavebního zákona oznámení, podané dne 17.08.2020, stavebnflcem, kterým je
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, zastoupené starostou městské části Brno-střed,

IČ0 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, jehož předmětem je ohlášenf stavby
s názvem:

,,Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - 2. etapa"
na pozemcích par.č. 664/2, 667/2, 668/2, 670/1, 671/6, 674/5, 675/3, 685/12, 775/1, 795/1, 811,

815, 816, 81 7/ 1, vše k.ú. Veveří a par.č. 2941/1, 2941/5, vše k.ú. Žabovřesky, obec Brno.
Vzhledem ktomu, že oznámení nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu sprovedením
ohlášeného stavebnffio záměru, rozhodl stavební úřad v souladu s ust. § 107 odst. l stavebnfho

zákona, že ohlášení výše uvedené stavby
projedná v řízení.

Účastník řízenf stanovený podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění (dále jen správní řád), je: Statutární. město Brno, městská část Brno-střed,

zastoupené starostou -městské části B-rno-střed, IČ0 44992785, Dominikánská 264/2,
601 69 Brno.
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Odůvodnění

Stavebnf úřad obdržel dne 17.08.2020 žádost pod č. j. MCBS/2020/0126546 od stavebníka,
kterým je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, zastoupené starostou městské části

Brno-střed, IČ0 44992785, Dominikánská 264/2, 601 69 Bmo-. Předmětem této žádosti je
ohlášení stavby na Kravf hoře, na pozeincfch par.č. 664/2, 667/2, 668/2, 670/1, 671/6, 674/5,
675/3, 685/12, 775/1, 795/1, 811, 815, 816, 817/i, vše k.ú. Veveřf a par.č. 2941/1, 2941/5, vše

k.ú. Žabovřesky, obec Brno. Stavebnf úřad posoudil toto ohlášení podle ust. § 105 stavebnfl'io
zákona a dospěl k závěru, že oznámení nesplňuje podrnínky pro vydárií souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru.

Proto stavební úřad rozhodl podle ust. § 107 odst. l stavebního zákona tímto usnesením
a ohlášení stavebního záměru projedná v řízenf.
Poučení

Proti ?isneseíu' o projednání v řízení se nelze podle § 107 odst. l stavebnfl"io zákona odvolat.
Právní moci nabývá doručením žadateli. Tímto okarnžikem je i zahájeno stavebru' rízení.
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Ing. Afléla Kainrátříová
oprávněná úřední osoba

Doruěí se

Ol. Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-střed,
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Dále obdrží

02. oprávněná úřední osoba
03.spis

