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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 04.06.2018
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 04.06.2018 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“). Vaše žádost
byla zaevidována pod číslem 2018/0096320. Dne 05.06.2018 byla Úřadu doručena poštou Vaše
další žádost dle informačního zákona. Tato žádost byla zaevidována pod číslem 2018/0096921.
Jelikož obě žádosti jsou identické, je s nimi dále nakládáno jako s jednou žádostí.
V žádosti jste požadoval informace týkající se kavárny/čajovny Vyhlídka na náměstí Svobody 17,
Brno, a to kolik bylo na stavební úřad podáno stížnosti, co bylo jejich předmětem, co bylo zjištěno,
zda jsou provedeny úřední záznamy a v jakém počtu, komu byla stížnost předána k došetření, jaké
sankce byly uděleny od 01.01.2012. Dále jste žádal kolaudační rozhodnutí.
K Vaší žádosti sdělujeme, že v archivu stavebního úřadu se od 01.01.2012 nenachází žádná stížnost
na prostor kavárny v 6. NP v objektu Domu pánů z Lipé, náměstí Svobody 17. Stavební úřad
eviduje pouze stížnosti na terasu v 7. NP. Předmětem této opakované stížnosti byl soulad
s kolaudačním rozhodnutím. V této věci bylo vedeno přestupkové řízení a uložena pokuta.
K Vašemu požadavku zasíláme v příloze souhlas se změnou v užívání stavby ze dne 22.05.2007.
Souhlas zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona
v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- souhlas se změnou v užívání stavby, č. j. 070046690/UHNL/STU/001

