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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.04.2021
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.04.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy 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 týkajících se reklamních zařízení umístěných na
rohu ulic Plotní a Zvonařka, konkrétně označené jako „LED Billboard 1, LED Billboard 2,
Billboard 3, Billboard 4, Dvojitý billboard 5“, následovně:
1. Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
2. Který den toto povolení vyprší?
3. Pokud stavba nemá platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
K žádosti byla přiložena tato fotografie:

-2Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k jednotlivým reklamním zařízením poskytl následující informace.
Reklamní zařízení označené jako „LED Billboard 1“ bylo povoleno společným souhlasem ze dne
24.10.2013 s termínem trvání do 31.12.2018. Stavební úřad provede kontrolní prohlídku a bude
postupovat v souladu s ust. § 129 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Reklamní zařízení označené jako „LED Billboard 2“ bylo povoleno souhlasem ze dne 29.11.2010
s termínem trvání do 31.12.2011. Stavební úřad vede řízení o nařízení odstranění a o změně
v užívání spočívající v prodloužení termínu.
U reklamních zařízení označených jako „Billboard 3“ a „Billboard 4“ provede stavební úřad
kontrolní prohlídku a bude postupovat v souladu s ust. § 129 stavebního zákona.
Reklamní zařízení označené jako „Dvojitý billboard 5“ bylo povoleno souhlasem ze dne 04.01.2017
s termínem užívání do 31.12.2017. Termín kontrolní prohlídky již stavební úřad stanovil na příští
týden a poté bude postupovat v souladu s ust. § 129 stavebního zákona.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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