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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 04.04.2021
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 04.04.2021 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 parcele
1168/1 (led obrazovka), 1166/10 (billboardy označené 1.-3.)) 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 byla přiložena tato fotografie:

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k dané věci uvádí, že billboardy označené č. 1 a č. 2 jsou mobilní, tzn. konstrukce je zatížena
betonovými patkami. Povolení k nim nebylo dohledáno, bude proto provedena kontrolní prohlídka
a následně bude zahájeno příslušné řízení dle stavebního zákona. U billboardu č. 3 byl poslední
souhlas se změnou užívání platný do dne 31.12.2017, i zde bude provedena kontrolní prohlídka a
bude zahájeno řízení o nařízení odstranění. U LED obrazovky na střeše je přerušeno řízení o
nařízení odstranění stavby, neboť je vedeno řízení o změně užívání spočívající v prodloužení
termínu, které bylo zatím nepravomocně zastaveno.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
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