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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti o informace ze dne 6.1. 2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 6.1.2021 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 informace týkající se bytového domu na adrese
Špitálka18b, který stojí na pozemku parc. č. 66 v katastrálním území Trnitá, obec Brno. Vaše
žádost o informace zněla následovně:
„Ve vztahu k bytovému domu vydal Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad,
v řízení vedeném pod sp. zn. 3200/MCBS/2015/0135186 společné územní a stavební
rozhodnutí ohledně stavby „Stavební úpravy a nástavba půdních prostor za účelem zřízení dvou
mezonetových bytových jednotek a přístavba výtahu ve dvoře bytového domu Špitálka 18b,
pozemek parc. č. 66, k. ú. Trnitá, obec Brno“ č. j. MCBS/2017/0100205/KOTM ze dne
13.6.2017 (dále jen „společné rozhodnutí“), které nabylo právní moci dne 22. 11. 2017.
Žádám Vás tímto o sdělení informace, zda ode dne nabytí právní moci výše specifikovaného
společného rozhodnutí bylo ze strany Úřadu městské části vydáno jakékoliv rozhodnutí,
usnesení či jiné opatření, na jehož základě byl stavebník povinen zastavit či přerušit stavební
práce na bytovém domě. Pokud ano, žádám Vás tímto o poskytnutí tohoto rozhodnutí.“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS,
který k Vaší žádosti o informace uvádí, že žádný v žádosti specifikovaný dokument nevydal.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

