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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 01.02.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 01.02.2021 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.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí informací následovně:
„Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s. žádá o laskavé poskytnutí následujících informací:
informace o územních řízeních (včetně žádosti o územní souhlas či sloučených se stavebním
řízením), vedených u ÚMČ Brno-střed, stavební úřad, které byly zahájeny od 1.10.2020 do data
podání informace a týkajících se zároveň pozemku(ů), nacházejících se v k.ú. Stránice, Staré Brno
(a to po ulici Úvoz a Hlinky), Pisárky (a to po ulici Hlinky) nebo Veveří (a to po ulici Úvoz a
Žižkova), a to v této struktuře:
Žadatel
(zda FO nebo PO, v případě PO, pak její název)
Katastrální území a parcelní číslo(a) pozemku (ů) (včetně adresy), na němž
má být záměr realizován
Stručný popis záměru
Datum zahájení řízení
Oprávněná úřední osoba“

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS. Jeho
vyjádření Vám v požadované struktuře zasíláme v příloze.
Tyto 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
Příloha:
- Územní řízení od 1.10.2020 (1 list)

Územní řízení od 1.10.2020
Žadatel

Katastrální
území

1.

FO

Staré Brno

2.

PROPERITY FUND SICAV,
a.s.
Pisárky

Parcelní čísla Adresa
687/1, 687/2,
687/3
Hlinky 38
295, 296/1,
296/2, 299/6,
299/10,
299/11, 300/5,
300/7

Datum
zahájení

Bytový dům (novostavba) pro účely bydlení

Oprávněná úřední
osoba
Ing. Gabriela
27.01.2021 Škorničková

Novostavba domu Hippokrates v Brně

07.12.2020 Ing. Lucie Procházková

Popis záměru

MCBS/2021/0005336/SANL - společné povolení

