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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.05.2021
Vážená paní inženýrko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 02.05.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky 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 požadovala poskytnutí následujících informací:
„1) Evidují patřičné orgány/odbory MČ Brno-střed jakýkoli stavební záměr na těchto parcelách
(Staré Brno)? 1446/1, 1446/3, 1447 (součástí pozemku je stavba), 1448/2, 1449/2.
1a) Pokud evidují, o jaký záměr se jedná? Prosím o název, popis, jméno stavebníka, výška, rozloha
atd., zkrátka o maximum „poskytnutelných“ informací.
1b) Pokud evidují, v jakém „stavu“ je daný záměr? Např. probíhající řízení o umístění stavby,
probíhající řízení o stavebním povolení aj.?
1c) Pokud evidují, jaké stanoviska/vyjádření/dokumenty byly k tomuto záměru ze strany MČ Brnostřed vydány? Prosím o jejich kopie.
1d) Pokud evidují, jak s tento záměr z hlediska hodnocení orgánu MČ Brno-střed vypořádal se
„záplavovou oblastí“, ve které není přístupné budování nových staveb?
1e) Pokud evidují, jak se tento záměr vypořádal s napojením na komunikace/příjezdem, který tyto
parcely v současné době postrádají?
2) Jaký záměr má Brno-střed s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna, Staré Brno: 1449/1,
1450, 1449/3, 1446/2.
2a) Pokud MČ Brno-střed eviduje jakýkoliv záměr s těmito pozemky, o jaký záměr se jedná? Prosím
o název, popis, jméno stavebníka, výška, rozloha atd., zkrátka o maximum „poskytnutelných“
informací.

-22b) Pokud eviduje, v jakém „stavu“ je daný záměr? Např. probíhající řízení o umístění stavby,
probíhající řízení o stavebním povolení aj.?
2c) Pokud eviduje, jaké stanoviska/vyjádření/dokumenty byly k tomuto záměru ze strany MČ Brnostřed vydány? Prosím o jejich kopie.“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k bodu č. 1) sděluje, že neeviduje žádnou žádost, která by se týkala pozemků p.č. 1446/1, 1446/3,
1447, 1448/2, 1449/2 k.ú. Staré Brno. K bodu č. 2) sděluje, že neeviduje žádost, která by se týkala
pozemků p.č. 1449/1, 1450, 1449/3, 1446/2 k.ú Staré Brno ani mu není známo, jaký má vlastník s
těmito pozemky záměr.
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

