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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 26.10.2017 – územní řízení
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 26.10.2017 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“). Jelikož Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal poskytnutí následujících informací:
1. Vede Váš úřad v současnosti územní řízení, jehož předmětem je/má být umístění stavby na
Nových sadech 14, Brno (na pozemku p. č. 1481, k.ú. Staré Brno)?
2. Pokud ano, v jaké fázi se řízení nachází? Pokud existuje pravomocné rozhodnutí Vašeho
úřadu ve věci, též zaslání kopie.
3. Pokud ano, které orgány požádal v souvislosti s podanou žádostí o vyjádření/stanovisko?
K Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že v současné době probíhá územní řízení o umístění
stavby nazvané „Novostavba polyfunkčního objektu, Nové sady 14, k.ú. Staré Brno“ umístěná
na pozemku par. čís. 1481, k.ú. Staré Brno, obec Brno, včetně nových přípojek inženýrských sítí
a rozšíření vjezdu, pozemek par. čís. 1327/39, 1327/44, 1327/90, 1327/91, 1327/92, 1481, k.ú. Staré
Brno, obec Brno. Územní řízení je v současné době přerušené a v předmětné věci nebylo doposud
vydáno žádné pravomocné rozhodnutí.
Stavební úřad v předmětné věci nepožádal žádný orgán o vyjádření či stanovisko. Závazná
stanoviska, rozhodnutí nebo jiné doklady dotčených orgánů dle ust. § 86 odst. 2 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
připojuje k žádosti žadatel.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

