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V Brně dne 7.4.2022
Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Ing. Martin Kosour, Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

Informace dle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust.
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
v platném znění a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou dne 5.04.2022 podala společnost
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č.p. 762/32,150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "žadatel"), ve věci
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požádal dne 5.04.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedených informací:
Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší
tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské
republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou
působnost.
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů
staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v
poskytování informací kplánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve
formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení

Č.j. MCLISEN 03182/2022/2700/DIA

str. 2

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních
staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň ICO právnické
osoby)
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, Stavební odbor Vám na základě Vaší žádosti sděluje:
1. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 21.03.2022, spis. zn. STP/01875/2022/DIA, č.j. MCLISEN
02440/2022/2700/DIA, územní souhlas pro umístění stavby:
AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD V LOKALITĚ "LÍŠEŇ - ROKLE"
na pozemku pare. č. 4422/6 v katastrálním území Líšeň, při ulici Michalova.
Oznamovatel: MČ Brno - Líšeň, starosta Mgr. Břetislav Štefan, IČO 44992785, Jírova č.p. 2609/2,
Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28
2. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 22.3.2022, spis. zn. STP/01866/2022/KUR, č.j. MCLISEN
02239/2022/2700/KUR, územní souhlas pro umístění stavby:
„Brno, Líšeň, Střelnice 22a, rozv. NN, Grimm“
na pozemku pare. č. 1343/19, 1343/1, 1358/1 v katastrálním území Líšeň.
Žadatel: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
3. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 09.03.2022, spis. zn. STP/01235/2022/ZRU, č.j. MCLISEN
02090/2022/2700/ZRU, územní souhlas pro umístění stavby:
„Brno, Wintrova p.ě. 4581/1, k.sm. NN, SS300-nová trasa“
na pozemku pare. č. 4581/1, 4581/4, 4583/2, 4586/3, 4432/2 v katastrálním území Líšeň.
Žadatel: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Bmo 2
4. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 28.2.2022, spis. zn. STP/11787/2021/FAU, č.j. MCLISEN
01878/2022/2700/FAU, společné povolení pro umístění a povolení na stavbu s názvem:
„Prodloužení lodžií, výměna zábradlí lodžií a zasklení prostoru nad madlem Popelákova 22, 24 Bmo Líšeň“
na pozemku pare. č. 6328, 6329, 6502, 6504 v katastrálním území Líšeň.
Stavebník: Společenství vlastníků bytů Popelákova 22,24, Bmo, IČO 29238471, Popelákova č.p.
2307/24, Brno-Líšeň, 628 00 Bmo 28
5. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 14.02.2022, spis. zn. STP/11358/2021/ZRU, č.j MCLISEN
01404/2022/2700/ZRU, stavební povolení na stavbu s názvem:
„Revitalizace lodžií bytového domu Strnadova 3,5 Bmo“
na pozemku pare. č. 6261, 6262 v katastrálním území Líšeň.
Stavebník: Společenství vlastníků Strnadova 3,5, Bmo, IČO 05364175, Strnadova č.p. 2373/5, Líšeň,
628 00 Bmo
6. Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, vydal dne 31.1.2022, spis. zn. STP/11357/2021/VIT, č.j. MCLISEN
00956/2022/2700/VIT, společné povolení pro umístění a povolení na stavbu s názvem:
„Přístavba a modernizace MŠ Michalova"
Projektová dokumentace řeší přístavbu mateřské školy Michalova 2, Bmo, včetně přípojek,
zpevněných ploch a parkovišť, sadových úprav a včetně nového propojení zastřešeným chodníkem se
stávající budovou mateřské školy.
Místo stavby: Michalova 2430/2, Bmo-Líšeň 62800
p.č. 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7981/1, k.ú. Líšeň (612405).
Stavebník: Statutární město Bmo, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Bmo, které zastupuje Magistrát
města Brna, Odbor investiční, IČO 44992785, Kounicova č.p. 949/67, Bmo-střed, Veveří, 601 67
Bmo 2
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7. Stavební úřad MČ Bmo-Líšeň, vydal dne 5.1.2022, spis. zn. STP/10246/2021/VIT, č.j MCLISEN
00163/2022/2700/VIT, stavební povolení na stavbu s názvem:
REKONSTRUKCE ÚDRŽBÁŘSKÉ DÍLNY
DRČKOVA 2798/7, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, parc.č. 3090/158, k.ú. Líšeň
REKONSTRUKCE HALY
na pozemku pare. č. 3090/158 v katastrálním území Líšeň.
Stavebník: SUEZ CZ a.s., IČO 25638955, Španělská č.p. 1073/10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
8. Stavební úřad MČ Bmo-Líšeň, vydal dne 14.01.2022, spis. zn. STP/09913/2021/ZRU, č.j. MCLISEN
00343/2022/2700/ZRU, územní rozhodnutí č. 788 pro stavbu s názvem:
„1040020481 - Bmo, Klicperova st. úprava NN“
na pozemku pare. č. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033,
2034, 2035, 2036, 2063/2, 2064, 2066/1, 2066/2, 2068/1, 2079, 2080, 2082/1, 2083, 2084, 2085, 2087,
2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2095, 2096, 2097, 2111, 2115, 2116, 2117, 2119, 2121, 2123,
2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2136, 2545/2, 7452/1, 7452/2, 7469/1, 7469/2, 7470 v
katastrálním území Líšeň.
Žadatel: EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Bmo 2
9. Stavební úřad MČ Bmo-Líšeň, vydal dne 25.3.2022, spis. zn. STP/08136/2021/VIT, č.j. MCLISEN
02705/2022/2700/KOL, společné povolení pro umístění a povolení na stavbu s názvem:
CTPark Bmo
ZETOR - VÝCHOD
VÝROBNĚ-SKLADOVACÍ OBJEKT ZET9“
na pozemcích pare. č. 4272, 8628/1, 8630/1, 8630/10, 8630/11, 8630/12, 8630/13, 8636/1, 8637/4,
8643/4, 8679/1, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712/1, 8713, 8714, 8793/3, 8851, 8852, 8853/1,
8854/1, 8855, 8856, 8857, 8991/3, 8993/2, 9000, 9007/1, 9007/2, 9007/3, 9023 v katastrálním území
Líšeň.
Stavebník: CTPark Bmo Líšeň II, spol. s r.o., IČO 07841671, Central Trade Park Dl č.p. 1571, 396
01 Humpolec

P o u č e n í o o d v o lá n í
Na postup při vyřizování žádosti o informace může účastník řízení podat stížnost dle ust. § 16a odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 16a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů se stížnost podává u povinného subjektu a to do 30 ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
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 Bma, Bmo - Líšeň, Jírova 2, 62800 Bmo. O odvolání rozhoduje dle § 88 správního
řádu odvolací správní orgán, tj. Magistrát města Bma, odbor územního a stavebního řízení, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Bmo.
Úřad městské části města Brna

Brno-Líšeň
Jírova3? 6 2 8 0 0 Brno
5

Ing. arch, Markéta Diakovová, Ph.D.
, vedoucí stavebního odboru
Úřad městské části města Bma
Bmo-Líšeň

[otisk úředního razítka]
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa
sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov
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Istav Media, s.r.o.

Žádost o poskytnutí informací
ista v

dle zákona č. 106/'.999 5b,, zákona o svobodném přístupu k informací
/ aktuálním znám

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725,
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti
V Praze dne 05.04.2022
Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
-jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov)
pro právnické osoby:

Zvýše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň otyto informace:

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.

Istav Media, s.r.o.

istav
Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo email:;
Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo taktéž email:

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:

Žádost o poskytnutí informací - Istav Media, s. r. o

Odesílatel:

Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 15000 Praha 5, CZ, dc6q2wa

Adresát:

Městská část Brno-Líšeň, u8jbv72

ČJ:

MCLISEN 03082/2022/2000/HOR Q)^

Identifikátor:

1023045004

Dodáno do DS:

05.04.2022 10:11:20
Pozn.: Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v
postavení OVM, je okamžikem doručení její dodání do datové schránky.

Doručeno:

05.04.2022 11:48:10

Přijato ke zpracování:

05.04.2022 11:48:50

Počet příloh:

1
Povoleno doručení fikcí

A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Doplňující údaje

Některý z el. podpisů nelze jednoznačně prohlásit za platný nebo jeho
platnost nelze ověřit. Věnujte pozornost podrobnostem.
Ověřeno službou DSS

Inform ace o podpisu č. 1
Elektronický podpis n elze ověřit. Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis nebyl vytvořen
pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu
CADES T. Dokument nebyl po podpisu změněn.
Podpisový certifikát je kvalifikovaný.
Detaily ověření

Podepsal
Vystavitel

Pravost podpisu nelze jednoznačně určit - soubor certifikační politiky nemohl
být zpracován (např. nedostupný, nezpracovatelný, nesoulad, atd.)
22587182 SERIALNUMBER=S91490, CN=Informační systém datových
schránek - produkční prostředí, O= M inisterstvo vnitra České
republiky, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00007064, C=CZ

Platnost od - do

CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
21.02.2022 14:30:02 - 13.03.2023 14:30:02

Datum vydání OCSP

05.04.2022 11:48:53

Algoritmus podpisu

SHA_256RSA

Hash SHA256

3F:FF:4C:68:78:6B:2C:77:C8:CA:F5:09:AE:EF:C9:DE:lF:lE:8D:96:F0:98:7F:A
l:62:46:67:3A:BF:2D:E7:E0
Ano

Časové razítko
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Čas označení

05.04.2022 11:48:50

Sériové číslo

21000710

Vystavitel

CN=PostSignum Qualified CA 5,O=Česká pošta\,
s.p.,2.5.4.97=#130e4e5452435a2d3437313134393833,C=CZ
18.10.2027 11:13:38

Ověřitelnost do

B. Ověření příloh datové zprávy
Příloha č. 1
Název

Žádost o poskytnutí informací - Istav Media_ s. r. o.pdf

Typ

application/pdf

Velikost

180900 B (bajtů)

Počet podpisů

0

z toho platných

0

Výsledek ověření

Dokument není opatřen el. podpisem.

Doplňující údaje

Ověřeno službou DSS
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