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V Brně dne 01.03.2021
Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.02.2021
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.02.2021 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 ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti o informace jste požadoval poskytnutí „výzvy/opatření vydané zdejším stavebním
úřadem dne 12.02.2021 pod č. j. MCBS/2021/0024184/VILD“.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl Výzvu k doplnění žádosti ze dne 10.02.2021, č. j. MCBS/2021/0024184/VILD, kterou Vám
zasíláme 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

Příloha:
- výzva k doplnění žádosti ze dne 12.02.2021, č. j. MCBS/2021/0024184/VILD (2 str.)
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací:

MCBS/2021/0024184/VILD

K podání:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

MCBS/2020/0076449
3200/MCBS/2020/0076449

Ing. Danica Vilírnková, tel.: 542526411
Brno 12.02.2021

Askadero s.r.o., Václavská 237/6, 603 00 Brno

Stavebnf řízení pro stavbu nazvanou ,,Stavebnf úpravy - rozšíření provozu restaurace,

Dům U Čtyř Mamlasů, Náměstí Svobody 74/IO, Brno"-, č. p. 74, pozemek parc. čís. 132/1, k. ú'.
Město Brno, obec Brno

VÝZVA
K DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavebnf úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle ust. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavebnf zákon), obdržel dne

20.05.2020 žádost stavebnflca, kterým je-Askadero s.r.o., IČ 02835487, Václavská 237/6, 603 00

Brno, zastoupeného na základě pÍné-moci Ing. arch. Janem Horkým, IČ 75531046, Boženy
Němcové 1541/5, 750 02 Přerov, o vydání stavebnfho povolení pro stavbu - změnu dokončené
stavby stavebnfmi úpravami s názvem: ,,Stavební úpravy - rozšíření provozu restaurace,

Dům-U Čtyř Mamlasů, Náměstí Svobody 74110, Brno",-č. p. 74, pozemek parc. čís. 132/1,'
k. ú. Město Brno, obec Brno. Tímto dnem bylo zahájeno stavební ffzení, v jehož pmběhu
obdržel stavebru" úřad námitky účastmků řízenf, na základě kterých vyvstal požadavek na
doplněnf některých údajů.
Stavební úřad v souladu s ust. § 1ll odst. 1 a 3 stavebního zákona

vyzývá

stavebníka, aby doplnil následující náležitosti:
@

*

doklad prokazující oprávnění pana

y, nar.

, vydat jako správce

souhlas spožadovaným záměrem podle ust. § 184a odst. 1 stavebního zákona, popř.
s ohledem na skutečnost, že v průběhu rízení již vzniklo společenství vlastnflců jednotek,
předložit souhlas tohoto společenstvf
doplnit údaj prokazující splnění požadavků na konstrukce dle ust. § 14 0chrana proti hluku
a vibracím odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, v platném
znění, zejména:
stropní konstrukci mezi navrhovanou provozovnou a prostory nad ní (byty, ubytovna)
stěny mezi jednotkou 74/602 a sousedními jednotkami 74/603 a 74/608

Č.j. MCBS/2021/0024184/VíLD
*

*

sír.

2

upřesnit řešení VZT ve světlících - stávající prvky v nich versus nově navržená ziízení
a konstrukce, jejich poloha, rozměry (půdorysné i výšky)
popřípadě další podklady, které vyplynou z doplněnf žádosti.

Pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a ve ?hůtě stanovené usnesením ze dne
12.02.2021 č. j MCBS/2021/0024250/VILD - tj. do 31.03.2021, bude stavebru" řízenf ve shora
uvedené věci v souladu s ust. § 66 odst. l písm. c) správnffio řádu zastaveno.
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Askadero s.r.o., Václavská 237/6, 603 00 Bmo, adresa pro doručení:
Ol. Ing. arch. Jan Horký, Boženy Němcové 1541/5, 750 02 Přerov
Dále obdrží

02. oprávněná úřední osoba
03. spis

