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Oznámení o odložení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Vám tímto 

oznamuje, že na základě ustanovení §14, odst. 5, písm. c) zákona č.106/1999 Sb.,                    

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost ze dne 

18.9.2018 

odkládá. 

 

Žadatel svou žádostí ze dne 18.9.2018 na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění  pozdějších  předpisů, žádal o poskytnutí kopií dokumentů, a to veškerých 

příloh územního rozhodnutí ze dne 24.6.1977, č. 74, o umístění stavby obytného souboru Slatina – 1. 

stavba, vydaného Odborem územního plánování a architektury Národního výboru města Brna, 

zejména snímek pozemkové mapy se zákresem stavebního pozemku a situační výkres.  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno žádost 

posoudil a shledal, že je důvod pro odložení této žádosti podle ustanovení §14, odst. 5, písm. 

c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. požadované dokumenty se nevztahují k působnosti Státního pozemkového úřadu . 

Ve smyslu ust. § 14, odst. 5, písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platí, že povinný subjekt posoudí žádost a 

v případě, že požadované informace se nevztahují k  jeho působnosti, žádost odloží a tuto 

odůvodněnou skutečnost sdělí do  7 dnů ode dne doručení žádosti, což tímto činíme. 

Požadované dokumenty by mohly být uloženy v  Archivu města Brna, Přední 996/2, 618 00 

Brno – Černovice. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing.  Petr Grmela 
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Státní pozemkový úřad 

    

   Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

   Údolní 33 

   602 00 Brno  

    

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno  

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 


		2018-09-25T08:27:39+0200
	Ing. Petr Grmela b7423928f6e117ce149dab95e1e312d398fe04bb




