
Úřad městské části města Brna
Brno-Medlánky
Stavební úřad
Hudcova 239/7
621 00 Brno

SPISOVÁ ZN.:
C.J.:
VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:
DATUM:

ŮS/03207/2022
MCBMED/03327/2022/Nos
Ing. Hana Nešálová
538706257
nosalova@medlanky.brno.cz
12.10.2022

PB SCOM s.r.o.
Radniční č.p. 28
753 01 Hranice

Věc:
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Stavební úřad Úřadu městské části města Brna Brno-Medlánky příslušný podle § 13 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která nám byla doručena prostřednictvím
datové schránky dne 29.09.2022.
Žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o
odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022
doposud.
3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstraněni stavby, jejichž výsledkem má být
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména údaje o nemovitostech, kterých se
projednávané odstranění týká.
4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Odpovědi na Vámi požadované informace:

1) Ano,vydává.
2) Stavební úřad Úřadu městské části města Brna Brno-Medlánky ve Vámi požadovaném

období nevydal žádné rozhodnutí dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona
3) Sdělení informací o probíhajících řízení o odstranění stavby:

- řízení o nařízení odstranění stavby chaty na pozemku parc.č. 1211 k.u. Medlánky, v této
věci zatím nebylo rozhodnuto

- řízení o nařízení odstranění stavby oplocení na pozemku parc.č. 444/3 k.ú. Medlánky, v
této věci zatím nebylo rozhodnuto

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu:

- dne 06.02.2022 bylo podáno ohlášení odstranění stavby objektu pro rodinnou rekreaci na
pozemcích parc.č. 851 a 852/14 oba v k.ú. Medlánky, souhlas s odstraněním stavby vydán
dne 21.03.2022.
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Irfg. Hana Nešálová

Vedoucí stavebního úřadu
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučené do vlastních rukou na doručenku)
1. PB SCOM s.r.o, IDDS: yb4h36q

sídlo: Radniční č.p. 28, Hranice 1-Mesto, 753 01 Hranice 1

Co: spis


