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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 19.01.2021 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
V první části své žádosti jste požadoval poskytnutí informací týkajících se reklamních zařízení na
pozemku 424/16 v katastrálním území Trnitá následovně:
1. májí tyto stavby potřebná povolení?
2. pokud ano, kdy povolení pro dočasnou stavbu vyprší?
3. pokud ne, jak budete dále postupovat?
K této části žádosti o informace si Vás dovolujeme informovat, že jsme od Vás již obdrželi
totožnou žádost o informace, a to dne 11.01.2021, vedenou pod sp. zn. 2010/MCBS/2021/0005347.
Poskytnutí této informace Vám znovu zasíláme v příloze.
Ve druhé části Vaší žádosti jste nám přeposlal zkopírovanou e-mailovou zprávu, která byla původně
adresována Majetkovému odboru Magistrátu města Brna (dále jen „MO MMB“), a která se týkala
legálnosti reklamy umístěné na plotu městského pozemku parcelního čísla 377/50 v katastrálním
území Trnitá, na křižovatce Masná/Zvonařka.

-2K této části žádosti o informace byla přiložena tato příloha:

Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl informace k Vaší žádosti o informace následovně: Reklamy na přiložené fotografii nejsou
reklamními zařízeními ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, neboť zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní
panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení. V tomto případě se dle přiložené
fotografie jedná o plachty na lankách, tudíž nepodléhají režimu stavebního zákona.
Ohledně Vašeho dotazu na legálnost reklamy Vám sdělujeme, že zakázána je taková reklama, která
je šířena na veřejně přístupných místech mimo provozovnu dle nařízení Statutárního města Brna č.
7/2019 (dále jen „nařízení“). Veřejně přístupným místem mimo provozovnu se pro účely tohoto
nařízení rozumí dle části I. čl. 1 odst. 2 nařízení veřejné prostranství podle zvláštního zákona
(konkr. ust. § 34 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), tj. všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V městské části Brnostřed jsou tyto veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, vymezena pouze na území
Městské památkové rezervace v Brně, stanovené nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb., o prohlášení
území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové
rezervace. Vámi dotazovaná reklama se však nenachází v Městské památkové rezervaci, tudíž není
dle výše zmíněného nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech
mimo provozovnu, zakázána.
Pro zjištění informace, zdali byl k umístění dané reklamy poskytnut souhlas vlastníka pozemku,
jsme kontaktovali Odbor životního prostředí ÚMČ BS (dále jen „OŽP“), který uvedl, že Statutární
město Brno se stal výlučným vlastníkem pozemku až v polovině roku 2020. OŽP, kterému byl až
následně předán pozemek do údržby, nebyl při jeho převzetí do údržby informován o existenci této
reklamy, a rovněž během druhé poloviny roku 2020 nebyl ze strany OŽP udělen souhlas k umístění
reklamy. Na základě těchto zjištění se bude OŽP věcí dále zabývat.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 11.01.2021 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 následujících informací týkajících se reklamního zařízení
na pozemku 424/16 v katastrálním území Trnitá, obec Brno:
1. Má tato stavba potřebná povolení?
2. Pokud ano, kdy povolení pro dočasnou stavbu vyprší?
3. Pokud ne, jak budete dále postupovat?
K žádosti o informace byla přiložena tato příloha:

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl Vámi požadované informace následovně:
Reklamní zařízení na pozemku par. čís. 424/16, k. ú. Trnitá, obec Brno, bylo povoleno jako stavba
dočasná. Jelikož doba trvání dočasné stavby vypršela, bude Stavební úřad ÚMČ BS postupovat
v souladu s ust. § 129 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to tak, že nařídí
odstranění stavby vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání, a
zároveň nebyla povolena změna v užívání spočívající v prodloužení termínu užívání dočasné
stavby.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

