Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2021/0029271/VACT
Spisová značka: 2010/MCBS/2021/0025005/2
Vyřizuje: Mgr. Tereza Václavíková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 22.02.2021
Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 14.02.2021
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 14.02.2021 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 požadoval poskytnutí informací v následujícím znění:
„S odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád
požádal o následující informace týkající se reklamních zařízení (viz přiložené foto) na pozemku
421/2 v katastrálním území Trnitá.
1. mají tyto stavby potřebná povolení?
2. pokud ano, kdy povolení pro dočasnou stavbu vyprší?
3. pokud ne, jak budete dále postupovat?“
K žádosti o informace jsme obdrželi tuto přílohu:

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k k dané věci uvádí, že se jedná o dočasnou stavbou pro reklamu, konkrétně se jedná o 2ks
reklamních billboardů o velikosti výlepové plochy 5,1 x 2,4m tvaru písmene „V“ umístěných v
zelené ploše při ul. Hladíkova, na pozemku par.čís. 421/2, k.ú. Trnitá, obec Brno, pro kterou byl
dne 11.03.2016 vydán společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru č.j. MCBS/2016/0019981/ŠKAR s termínem trvání do 31.12.2020. Jelikož doba trvání již
uplynula, bude stavební úřad postupovat dle ust. § 129 stavebního zákona, a to tak, že nařídí
odstranění stavby vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla
povolena změna v užívání spočívající v prodloužení termínu užívání dočasné stavby.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
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