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Stavební odbor
628 00 B R N O , Jírova 2
Spisová značka: STP/04484/2022/DIA
Číslo jednací:
MCLISEN 04589/2022/2700/DIA
Oprávněná
úřední osoba:
Ing. arch. Markéta Diakovová, Ph.D., tel.: 544 424 870
E-mail:
diakovova@bmo-lisen.cz
ID DS:
u8jbv72
V Brně dne 16.5.2022
Žadatel:
František Smejkal, nar. 19.9.1964, Salajní č.p. 801/15, Líšeň, 628 00 Brno 28

Informace dle zákona č. 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 ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 zákona č. 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 12.05.2022 podal
František Smejkal,|
(dále jen "žadatel"), ve věci
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požádal dne 12.05.2022 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:
Jako osoba s právním zájmem na prováděné exekuci sp. zn. 198EX 1275/17 žádám o poskytnutí
informace: připiš, č.j. 198EX 1275/17-90 vydaný - dne 23.12.2021- Exekutorský úřad Brno - venkov,
soudní exekutor Mgr. Jaroslava Schafferová, IČ 04152140, Špitálka 122/33, 602 00 Brno
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, Stavební odbor Vám na základě Vaší žádosti sděluje:
Stavební úřad MČ Brno-Líšeň, žadateli poskytne kopii 198 Přípisu ze dne 23.12.2021, Č.j. 198EX
1275/17-90, Sp. zn. exe. soudu: 103 EXE 3139/2017
Přílohy:

198 Připiš ze dne 23.12.2021, Č.j. 198EX 1275/17-90, Sp. zn. exe. soudu: 103 EXE
3139/2017
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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 Brna, Brno - Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno. O odvolání rozhoduje dle § 88 správního
řádu odvolací správní orgán, tj. Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno.
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Exekutorský úřad Brno - venkov
soudní exekutor Mgr. Jaroslava Schafferová
Špitálka 122/33, 602 00 Brno, IČ 04152140, DS n67547u
www.exekutorbrnovenkov.cz, e-mail: urad@exekutorbrnovenkov.cz, telefon: +420 516 415 340

V Brně dne 23.12.2021

Vyřizuje: Mgr. Petra Moravcová

Č.j. 198EX 1275/17-90
Sp. zn. exe. soudu: 103 EXE 3139/2017

Statutární město Brno
zastoupeno starostou městské části Brno - Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785

V ě c : 198 Připiš
Městský soud v Brně vydal dne 05.02.2018 usnesení č.j. 103 EXE 3139/2017-63, kterým byla na základě
pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Úřad městské částí města Brna, Brno-Líšeň, Odbor územního rozvoje a
výstavby č.j. MCLISEN 07271/2014/2700/POM ze dne 28.08.2014, pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Úřad
městské částí města Brna, Brno-Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby č.j. MCLISEN 08486/2014/2700/POM ze dne
08.10.2014, nařízena exekuce k uspokojení pohledávky:
oprávněného:
1/ Statutární město Brno, zastoupeno starostou městské části Brno - Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem - IČO:
44992785, IČ: 44992785, sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ: 601 67,
protípovinnému:
Ve Iec ký
Vážení,
k exekučnímu řízení proti povinnému Milanu Veleckému soudní exekutor sděluje, že poté, co povinná podal návrh na
zastavení exekuce, rozhodl Městský soud v Brně o tomto návrhu tak, že jej zamítá, a následně toto rozhodnutí potvrdil
Krajský soud v Brně s první mocí rozhodnutí k 24.11.2021.
Povinný, po podání návrhu na zastavení exekuce, již nijak nereagoval. Soudní exekutor si proto dovoluje Vás dotázat,
jestli je Vám povinný již předložil návrh technologického postupu prací při odstraňování stavby stavebnímu úřadu ke
schválení, včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na
životním prostředí v okolí stavby. Pokud ano, sdělte toto, prosím, soudnímu exekutorovi.
Pokud však povinný návrh technologického postupu prací při odstraňování stavby nedoručil a exekuce tedy bude
probíhat, postup v rámci exekučního řízení by měl být takový, že oprávněný předloží soudnímu exekutorovi smlouvu s
vybraným zhotovitelem společně s předběžným vyúčtováním, soudní exekutor následně vydá exekuční příkaz, ve
kterém rozhodne o tom, že Vámi vybraný zhotovitel provede vyhotovení návrhu technologického postupu prací při
odstraňování stavby a rozhodne o záloze. Po vykonání prací oprávněný doloží faktury o uplatněných nákladech a
soudní exekutor rozhodne o jejich výši a následně tyto náklady bude vymáhat v rámci exekuce.
S pozdravem

Mgr. Jaroslava Schafferová
soudní exekutor

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský řád). Dle ust. § 17b
stav. předpisu EKČR - kane. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém
nosiči dat.

