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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Vážená paní Cimrová,
k Vaší žádosti, podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, která byla dne 22. 3. 2021 doručena na podatelnu Úřadu MČ BrnoLíšeň.
Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedené informace:
S ohledem na vyjádření starosty Městské části Brno-Líšeň, Mgr. Břetislava Štefana, v Líšeňských
novinách v prosinci 2020 v článku „Rokle a Jedlý park aneb veřejný zájem“ a v lednu 2021 na
https://www.vlisni.cz/obcan-obec/starosta-reaguie-clanek-spolku-Hsen-sobe žádáme v souladu
s právem na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí níže uvedených informací, včetně kopií
souvisejících dokumentů:
1. jména osob, o nichž má Městská část Brno-Líšeň prokazatelně zjištěno, že kryly navážku
stavební zeminy a sutě z developerské bytové výstavby na ulici Houbalova v blízkosti Jedlého
parku, včetně zaslání kopií dokumentů, které takové jednání těchto osob prokazují, a
2. způsob, jakým tyto osoby krytí výše uvedené navážky stavební zeminy a sutě provedly, včetně
zaslání kopií dokumentů, které takové jednání těchto osob prokazují.
Žádost žadatele Líšeň sobě z.s.,
ze dne 22.03.2021
o informace dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve
znění pozdějších předpisů, Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, odmítá.
Odůvodnění

Žadatel požádal dne 22.03.2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň žadateli sděluje:

1. S ohledem na skutečnost, že výše uvedená kauza nebyla komplexně vyšetřena správními
orgány ani orgány činnými v trestném řízení, nejsou k dispozici konkrétní jména osob, u
kterých bylo prokazatelně zjištěno, že kryly navážku stavební zeminy a sutě z developerské
bytové výstavby na ulici Houbalova v blízkosti Jedlého parku.
Jediné správní řízení, které vedl Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor,
bylo řízení o odstranění nepovolené stavební činnosti: terénní úpravy, na pozemcích p.č.

4422/1, 4422/265, 4422/204, 4422/126, katastrální území Líšeň, při ulici Houbalova,
provedené bez rozhodnutí a opatření vyžadovaného stavebním zákonem. Toto řízení bylo
správním orgánem Magistrátem města Brna, Odborem územního a stavebního řízení
rozhodnutím ze dne 19.08.2015 č.j. MMB/0308372/2015 zastaveno.
2. Vámi požadovaný způsob krytí navážky stavební zeminy a sutě bylo možno dovodit
například z dobových fotografií umístěných na sociálních sítích tehdejších spolkových
iniciativ. V popředí fotografií pracovali aktivisté a v pozadí byly vidět nákladní automobily
vysypávající na území navážku. Tedy ve stejném konkrétním čase, kdy probíhala
aktivita výsadby nových stromků a zvelebování území, vysypávaly nákladní
automobily na zvelebované území navážku. V Brněnském deníku, článku z 24.09.2014
je uvedeno: Práce na pozemku nyní komplikuje i problematická domluva se stavební firmou,
která měla zapůjčit těžkou techniku na úpravu terénu. „Někdo podal stížnost, že na
pozemcích děláme černou skládku. To je samozřejmě nesmysl, jenže stavební firma mezitím
přesunula bagry zase jinam," sdělil Sejkora.
(Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/autor-jedleho-parku-radnice-me-zklamala20140924.html).
Nákladní automobily nemohly zůstat tolika osobami nepovšimnuty. V případě nesouhlasu
s jejich činností bylo povinností přítomných občanů oznámit uvedené konání městské policii
nebo přímo Policii ČR.

Ve sdělení ze dne 12.06.2015 Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno, spis. zn. OŽP/MMB/0175051/2015/2, č.j. MMB/0175051/2015
je uvedeno:
„K výsadbě stromů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna není třeba souhlasu
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, ale je nezbytný souhlas správce
příslušného pozemku.
Ten, kdo provádí výsadbu dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, a to
bez souhlasu správce příslušného pozemku, dopouští se protiprávního jednání.“
Fotografie byly přirozeně ze sociálních sítí odstraněny. Možná jsou dostupné v archivech
aktivistů.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, tak, že žádost
o poskytnutí informace odmítl.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta činí dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. doručení
účastníku řízení.
Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu
a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvolání se podává dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. na podatelně Úřadu městské
části města Brna, Brno-Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno. O odvolání rozhoduje dle § 88 správního řádu odvolací
správní orgán, tj. Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.
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