
   

 

 

 
 

STAVEBNÍ ÚŘAD, BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ 74/1, 642 00 BRNO-BOSONOHY 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 

   
 

 

 
 

 

P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E   

Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako 
povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), 
obdržel dne 10.12.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace.  
Požádali jste o: 

1) počet započatých řízení směřujících k rozhodnutí o přestupku nebo správním deliktu podle 
stavebního zákona (nezávisle na výsledku rozhodnutí);  

2) počet vydaných rozhodnutí o přestupku nebo správním deliktu podle stavebního zákona 
pravomocně skončených a průměrnou výši pokuty;  

3) počet vydaných dodatečných stavebních povolení (pravomocných);  
4) počet započatých řízení směřujících k rozhodnutí o odstranění stavby (nezávisle na výsledku 

rozhodnutí); 
5) počet vydaných rozhodnutí o odstranění stavby (pravomocných i zatím nepravomocných; z 

toho zvlášť počet vydaných rozhodnutí o odstranění stavby, které nabyly právní moci); 
6) počet provedení exekucí ve věci rozhodnutí o odstranění stavby (pravomocných i zatím 

nepravomocných; z toho zvlášť počet pravomocných); 
a to vše pro časový interval let 2014 až 2019, vážící se k působnosti stavebního úřadu Brno-Bosonohy 

Informace žádáte poskytnout elektronicky na e-mailovou adresu advokat@kklegal.cz nebo v listinné 
podobě na adresu Bašty 413/2, 602 00 Brno. 

Odpověď na Vaši žádost Vám poskytujeme níže. 
ad 1) 0       
ad 2) 20, průměr 20 000,- Kč   
ad 3) 15      
ad 4) 14       
ad 5) 3, pravomocné: 3     
ad 6) 0      
 
 
 
 
Ing. Lucie Pavelková 
referent stavebního úřadu  

 

Doručí se:   advokat@kklegal.cz 

VÁŠ DOPIS ČJ.: 

ZE DNE:  

NAŠE ČJ.: MČBBOS 3130/19/SÚ/Pa  

SPIS. ZN.: S – MČBBOS 3087/19 

 

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Pavelková 

TEL.:  547 422 715 

FAX:  547 422 719 

E-MAIL:  lucie.pavelkova@bosonohy.cz 

 

DATUM:  16.12.2019 

 

 
Křížka Kuckirová Legal, s.r.o. 

Bašty 413/2, 602 00 Brno 

 

Vyřizuje: 

JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, IČ 06930263 

Kounicova 294/63, Brno 
 

mailto:advokat@kklegal.cz

