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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23.02.2021
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 23.02.2021 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 scanu povolení StÚ ÚMČ BS pro stavební práce pro dům
Lerchova 4, Brno.
Za účelem řádného vyřízení žádosti jsme Vaši žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl Vámi požadovaný dokument, který Vám posíláme v příloze.
Požadované 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
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Lerchova 4, parc.č. 1092, k.ú. Stránice, obec Brno - ohlášení udržovacích prací a
stavebních úprav

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánovánf a stavebním řádu
(stavebnf zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákon), obdrz:el projektovou dokumentaci
týkající se úprav rodinného domu Lerchova 4, k.ú. Stránice, obec Brno: stavební úpravy a
udrí:ovací práce spočfvající vodstranění nenosných příček, pochozfch vrstev (dlažby) a
keramických obkladů ve stavbě, včetně celkového vyklizení stavby. Při úpravách nedojde
k žádnému zásahu do staticky významných konstrukcí stavby.
Jedná se tedy o udržovací práce a stavební úpravy, které dle ust. § 103 odst. 1 pfsín c) d)
stavebnfl'io zákona nevyžadují stavebnf povolenf ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Toto sdělení nezbavuje povinnosti dodržet ostatní právní předpisy.
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