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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 10.03.2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, byla dne 10.03.2021 doručena prostřednictvím datové
schránky 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 přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal následující informace:
1) Bylo Stavebním úřadem městské části Brno-střed ve vztahu k pozemkům parc. č. 682,
parc. č. 683, parc. č. 684, vše v k.ú. Staré Brno (či stavbám stojícím na těchto pozemcích)
vydáno nějaké rozhodnutí (zejm. územní, stavební či o odstranění stavby) nebo souhlas,
provedeno ohlášení či zahájeno nějaké řízení. Pokud ano, tak jaké?
2) Jakým způsobem byl ze strany Stavebního úřadu městské části Brno-střed vyřízen podnět
občanů, že vlastník objektu k bydlení č. p. 110 v k.ú. Staré Brno (na adrese Hlinky 110/40,
Brno) provádí na tomto objektu nepovolené stavební práce, resp. odstraňuje stavbu č. p. 110
v k.ú. Staré Brno. Byla v této souvislosti stavebníkovi uložena nějaká povinnost? Pokud
ano, tak jaká?
K Vaší žádosti sdělujeme, že Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí ani opatření vztahující se
ke zmiňovaným pozemkům. Rovněž nebylo v této věci zahájeno žádné řízení.
Na podnět občanů, že vlastník objektu na adrese Hlinky 40, Brno provádí na tomto objektu
nepovolené stavební práce, Stavební úřad okamžitě reagoval vykonáním kontrolní prohlídky dne
04.03.2021 na místě samém. Na základě kontrolní prohlídky Stavební úřad zjistil, že se nejedná
o stavební úpravy, které by podléhaly režimu stavebního zákona. Další kontrolní prohlídka byla
Stavebním úřadem provedena dne 11.03.2021. Stavební úřad neshledal žádný zákonný důvod, jež
by jej opravňoval zahájit řízení ve smyslu stavebního zákona.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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