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Podání informací 
 

Dne 17.6.2013 jste podala Úřadu městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odboru výstavby a 
územního plánování žádost  

o informace: 
Úřad městské  části města Brna 
Brno – Starý lískovec 
Odbor výstavby a územního plánování 
  Klobásova 9 
625 00  Brno 
Brno, 17.06.2013 
I. Věc: Žádost o okamžité 
-sdělení spisové značky a č.j. , na základě kterých bylo zahájeno řízení ohledně změny předzahrádky  
Sportbaru Pepino, do které byl umístěn občerstvovací karavan .  
Žádám o sepsání Protokolu písemného, kterým mi bude tato spisová značka a č.j. sděleno. 
Žádám o sdělení, do kdy je provoz předzahrádky povolen. Jde o plochu před původní budovou 
Sportbaru Pepino (se dvěma stoly a lavicemi) a dále o plochu kolem bowlingové haly volně přecházející 
do vícegeneračního hřiště (11 stolů s lavicemi), občerstvovací karavan je umístěn v rohu, kde se stýká 
původní stavba s přístavbou bowlingové haly. Zprava jsou umístěny dva stoly s lavicemi, zleva pak dalších 
11 stolů -každý pro cca. 8 osob. 
II. Věc: Přihlášení se za účastníka do řízení 
ohledně změny předzahrádky Sportbaru Pepino  manželů   Rejdových. Pokud budete tvrdit, že jste již 
vydali rozhodnutí jakoukoliv formou a (Rozhodnutí, Usnesení Prodloužení užívání atd.) a že věc je 
uzavřena, žádám  Vás o sdělení spis. značky a č.j. a dále data. hodin) a minuty pořízení podle e-spisu . V 
takovém případě žádám jeho předložení k nahlédnutí včetně nahlédnutí do Závazného stanoviska KHS. 
Provozem Sportbaru Pepina a jeho předzahrádky jsem přímo dotčena. 
 
ODŮVODNI NÍ: 
- To vše požaduji s ohledem na situaci, že informace potřebuji vyhodnotit v souvislosti s případným vlivem 
na podmáčení mého domu Klobásová 83. Potřebuji vědět, jakým způsobem je zajištěno odvodnění 
občerstvovacího karavanu a nakládání s vodami. 
Opětně V as informuji o podmáčení mého domu a  n a l é h a v ě Vás žádám o okamžitou součinnost. V 
případě, že toto Váš úřad odmítne , bude se muset vypořádat s případnou odpovědností za své postupy i v 
tomto směru.   Pokud mi tyto informace odmítnete poskytnout, což by mohlo být kvalifikováno jako 
odmítnutí součinnost pro zabránění škod na cizím majetku, trvám na sepsání protokolu ve Vaší kanceláři 
ihned a na místě. 
- Dále Vás upozorňuji na to. že jsem  nočním provozem Sportbaru opakovaně rušena a pravděpodobně 
nebudu sama. Otevřeným dopisem se obrátím na spoluobčany s dotazem v tomto směru. . . 
Pokud mi odmítnete cokoliv z požadovaného, trvám na sepsání protokolu a to ihned. 
Dr.Rektorová Libuše 
 Klobásová 83  
62500    Brno 
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NB: Upozorňuji  Vás, že veškerá   korespondence s  Vaším úřadem  bude postupně sdělována mým otevřeným 
dopisem  spoluobčanům z mé zahrádky. 
 

Sdělujeme Vám následující: 

1)  Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon") nemá ve své 
působnosti povolování předzahrádek tohoto typu, jelikož se zde nejedná o žádnou stavbu ve smyslu 
stavebního zákona. Z toho důvodu se nevedlo a nevede žádné řízení stavebním úřadem. 

2)   Pokud stavební úřad nevede řízení, nelze se přihlašovat za účastníka řízení. 
  

Za podání této informace povinný subjekt nebude žádat uhrazení vynaložených nákladů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Libuše Stožická 

vedoucí Odboru 
výstavby a územního plánování 
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