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Vážený pan

Částečné poskytnutí informace a částečné odložení žádosti o informace ze dne 02.12.2020
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 02.12.2020 doručena
prostřednictvím elektronické adresy 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1. poskytnutí anonymizovaného skenu podaného odvolání proti ÚR č. 177, které Vám bylo
zasláno v přechozí odpovědi na Vaši žádost o informace,
2. poskytnutí informace o počtu nařízených garážových stání u bytovek Rezkova 25ab a
Rezkova 10-12 dle původních ÚR a SP, vzhledem k počtu b.j. (bytovka Rezkova 25ab
19b.j., bytovka Rezkova 10-12 patrně více než 19 b.j.) a
3. poskytnutí informace o souladu počtu b.j. bytovek Rezkova 25ab a bytovek Rezkova 10-12
s tehdejším ÚP a dnešním ÚP.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl odvolání, jež jste požadoval. Toto odvolání v anonymizované podobě bez osobních údajů a
projevů osobní povahy Vám zasíláme v příloze. K druhému bodu Vaší žádosti sdělujeme, že
Stavební úřad ÚMČ BS Vámi požadované informace neeviduje, původní územní rozhodnutí ani
stavební povolení nebylo v archivu Stavebního úřadu ÚMČ BS dohledáno.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
K třetímu bodu Vaší žádosti, který se týkal „souladu počtu b.j. bytovek Rezkova 25ab a bytovek 1012 s tehdejším ÚP a dnešním ÚP“ si Vás dovolujeme informovat, že požadované informace se
nevztahují k působnosti ÚMČ BS a těmito informacemi nedisponujeme. S žádostí o tyto informace
Vám doporučujeme se obrátit na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno; elektronická adresa podatelny: posta@brno.cz ; ID datové
schránky: a7kbrrn.

-2Jelikož ÚMČ BS nedisponuje Vámi požadovanými informacemi ohledně třetího bodu Vaší žádosti
a tyto informace se nevztahují k jeho působnosti, sdělujeme Vám tímto, že Vaše žádost se,
v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, odkládá.
Proti odložení žádosti o informace lze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení podat
stížnost podle § 16a odst. 3 písm. a) informačního zákona k Magistrátu města Brna, a to podáním
učiněným prostřednictvím Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- odvolání ze dne 16.11.2020, č. j. MCBS/2020/0177600 (1 strana)
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Magistrát města Brna
Odbor územního a stavebního řízení

prostřednictvím
Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed
Měnínská 4, 601 92 Brno
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16. ll .2020

k č.j. MCBS/2020/0 1521 77/CHOM a sp. zn.: 3200/MCBS/201 5/0 122642
Odvolatel: Z
I Ox (ostatní účastníci řízení mají datové schránky)

ODVOLANI

Odvolávám se tímto proti územní rozhodnutí č. 177 č.j. MCBS/2020/0152177/CHOM

z 30.IO.2020 Stavebního úřadu Úřadu MČ města Brna, Brno-střed, a to v celém jeho
rozsahu.

Jsem přesvědčen, že rozhodnutí nespočívá na všech faktech, nesprávně poměřuje jednotlivé chráněné
zájmy, rozhodnutí nereflektuje nezákonnosti stavebního záměru a že rozhodnutí, resp. mu předcházející řízení vykazuje vady a je i částečně nepřezkoumatelné.
V rámci procesní opatrnosti (kdy je stavební úřad aplikuje) se odvolávám i proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK l l 3951 /2017 z 17.8.20l7 a Ministerstva pro místní rozvoj č.j.
MMR-46323/201 7-83/3357 ze dne 31 .5.20I8, protože jejich obsah rovněž neodpovídá obecně závazným práVním normám.
Dále se rovněž odvolávám proti:
*

rozhodnutí Úřadu městské části Brno-střed, Odboru obchodu, dopravy a služeb Č.j.
MCBS/2015/0048577/URBJ ze dne 29. 6. 2015

*

*

kooi-dinovanému stanovisku Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č.
j.: MMB/0240258/2015/Piš ze dne 22.6.20l5 a koordinovanému stanovisku Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č. j.: MMB/OI I 3082/2019 ze dne 26. I 1. 2019
závaznému stanovisku Specializovaného pracoviště dopravního in'ženýrství BM a BO Krajského

ředitelství policie Jihomoravského kraje č. j.: KRPB-62869-I/ČJ-2019-0600Dl-NEP ze dne 15.
4.2019

Blíže odůvodnění a rozvedení bude dané podáno v doplnění odvolání, které kvůli obsáhlosti rozhodnutí a krátké odvolací Ihůtě i coby laik předložím v dodatečné Ihůtě.
Napadané rozhodnutí by měl dle mého názoru nadřízený orgán zrušit a vrátit prvostupňovému orgánu k novému projednání.
S pozdravem

