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Žadatel:
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s., Bc. Andrea Fischerová, Silvie Dražanová, IČO 05082498,

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
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 č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
v platném znění a jako povimiý subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou dne 18.09.2019 podal
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s., Bc. Andrea Fischerová, Silvie Dražanová, IČO 05082498,
(dále jen "žadatel"), ve věci
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požádal dne 18.09.2019 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedené informace:
V rámci správních řízení vedených Stavebním odborem UMC Brno-Líšeň je dle § 85, odst. 1, písm. b)
Stavebního zákona 183/2006 Sb.,je jeden z hlavních účastníků řízení obec, na jejímž území se daný záměr
podléhající stavebnímu zákonu nachází. Obec, která tímto zastupuje občany a hájí její zájmy.
Vážený pane starosto, zdvořile Vás žádáme o zaslání stanovisek obce jako účastníka:
1) správního řízení o změně využití území § 80, odst. 2, písm. e) dle Stavebního zákona 183/2006 Sb., a to
u pozemku p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň. Na základě rozhodnutí vydaného v tomto řízeníje proveden vklad
do Katastru nemovitostí. V tomto případě změny druhu pozemku z orné půdy na zahradu. V katastru
nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Spisovou značku správního řízení, které měl vést
Stavební odbor UMC Brno-Líšeň, nemáme bohužel k dispozici.
2) správního řízení o umístění stavby plotu Stavebního odboru UMC Brno-Líšeň spis. zn.
STP/06529/2019/SMO u pozemku p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň.
Žádost žadatele Líšeňský snolel^jr^pohodu bydlení, z. s., Bc. Andrea Fischerová, Silvie
Dražanová, IČO 0 5 0 8 2 4 9 8 , Brno ze dne 18.09.2019 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, stavební odbor odmítá.
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Odůvodnění
Žadatel požádal dne 18.09.2019 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedené informace:
V rámci správních řízení vedených Stavebním odborem UMC Brno-Líšeň je dle § 85, odst. 1, písm. b)
Stavebního zákona 183/2006 Sb.,je jeden z hlavních účastníků řízení obec, na jejímž území se daný záměr
podléhající stavebnímu zákonu nachází. Obec, která tímto zastupuje občany a hájí její zájmy.
Vážený pane starosto, zdvořile Vás žádáme o zaslání stanovisek obce jako účastníka:
1) správního řízení o změně využití území § 80, odst. 2, písm. e) dle Stavebního zákona 183/2006 Sb., a to
u pozemku p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň. Na základě rozhodnutí vydaného v tomto řízeníje proveden vklad
do Katastru nemovitostí. V tomto případě změny druhu pozemku z orné půdy na zahradu. V katastru
nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Spisovou značku správního řízení, které měl vést
Stavební odbor ÚMČ Brno-Líšeň, nemáme bohužel k dispozici.
2) správního řízení o umístění stavby plotu Stavebního odboru UMC Brno-Líšeň spis. zn.
STP/06529/2019/SMO u pozemku p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň.
Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor žadateli sděluje:
1) Stavební úřad nevede a ani nevedl řízení o změně využití dle § 80, odst. 2, písm. e) stavebního zákona,
pro pozemek p.č. 5049/24 v k.ú. Líšeň. Z tohoto důvodu nemá stanovisko obce - Městské části BrnoLíšeň, zastoupené starostou.
2) Stavební úřad obdržel dne 18.07.2019 žádost dle ust. § 79 a § 86 stavebního zákona o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: plotu, na pozemku pare. č. 5049/241 v katastrálním území Líšeň.
Stavební úřad do dnešního dne nezahájil územní řízení, a proto nemůže mít stanovisko obce - Městské
části Líšeň v rámci řízení o umístění stavby plotu, protože účastníkům nebylo zatím rozesláno
oznámení o zahájení územního řízení.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor
tak, že žádost o poskytnutí informace odmítl.
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P o u č e n í o o d v o lá n í
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.
Odvolám 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.

Ing. arch. Markéta Šmolková Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí stavebního odboru
Úřad městské části města Brna
Bmo-Líšeň

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.

Dále obdrží:
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