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vı Odpověd' na zadost o poskytnutí informace 

Kvaší žádosti o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
která nám byla doručena dne 26.5.2020: 

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací týkajících se územního řízení a stavebního řízení ve smyslu 
ustanovení § 84 a násl. a ustanovení § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti se záměrem stavebníka na pozemku parc. č. 182/26 v katastrálním území 
Štolmíř, obec Český Brod (dále jen ,,Řízení"), ve kterých město Český Brod vystupuje jako účastník ve své 
samostatné působnosti. Zejména si v této věci dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: 

a) návrh smlouvy, která byla městem Český Brod předložena k podpisu (respektive předložený návrh 
smlouvy) stavebníkovì, který má zájem realizovat stavbu na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř; 

b) námitky, které byly do Řízení městem Český Brod podány; 

c) kdo o podání námitek do Řízení za město Český Brod rozhodl (tj. popis procesu schválení a přípravy 
námitek včetně protokolu o hlasování S jmenovitým seznamem hlasujících); 

d) odvolání, které bylo městem Český Brod podáno proti rozhodnutí Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřad u Český Brod ve věci Řízení k pozemku parc.č.182/26 v k.ú. Štolmíř; 

e) kdo O podání odvolání uvedeném v bodě d) výše rozhodl (tj. popis procesu schválení a přípravy odvolání 
včetně protokolu o hlasování s jmenovitým seznamem hlasujících); a 

f) v případě, že je město Český Brod v Řízeních (ve všech stupních, tj. od návrhu smlouvy, přes podání 
námitek až po odvolání) právně zastoupeno, žádám o poskytnutí smlouvy o poskytování právních služeb 
včetně všech dokumentů k procesu výběru právního zástupce a uzavření smlouvy o poskytování právních 
služeb. 

sdělujeme následující: 

a) Přikládáme návrh Dohody o poskytnutí finančního příspěvku v anonymizované podobě (příloha č. 1). 

b a c) Dne 25. 11. 2019 vydalo město Český Brod, odbor rozvoje, vyjádření č.j. MUCB 71303/2019, ve 
kterém stanovilo podmínky pro přípravu a realizaci stavby (příloha č. 2 v anonymizované podobě). Městský 
úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, považuje tyto podmínky za námitky účastníka 
řízení a tyto námitky v řízení vyhodnotil. Žádné další námitky město Český Brod do Řízení nepodalo. 
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d) Přìkládáme odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č.j. MUCB 13805/2020 
V anonymizované podobě (příloha č.3). 

e) O podání odvolání rozhodla rada města dne 22. 4. 2020 usnesením č. 174/2020. Přìkládáme část 
anonymizovaného zápisu zjednání rady města, ve které je zaznamenán proces schválení a výsledek 
hlasování (příloha Č. 4). Jmenovité hlasování o usneseních rady města se nepořizuje. 

f) Město Český Brod není vŘízení právně zastoupeno, a tudíž nemá pro Řízení uzavřenou smlouvu o 
poskytnutí právních služeb. 

S pozdravem 

Mgr. Tomáš Klinecký 

místostarosta 

Přílohy: 

Příloha Č. 1 - Návrh Dohody o poskytnutífinančního příspěvku 

Příloha Č. 2 - Vyjádření Č.j. MUCB 71303/2019 
Příloha č.3 - Odvolání proti rozhodnutí č.j. MUCB 13805/2020 
Příloha Č. 4 - Zápis Z jednání rady města (Část vztahující se k obsahu žádosti dle b. e) 
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