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25. listopadu 2022 

Věc :   Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Drážní úřad obdržel dne 22. listopadu 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

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

Ve svém dopise žádáte (cituji): „o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o tyto požadované informace ve smyslu zákona  

o svobodném přístupu k informacím: 

• bylo Vaším orgánem v posledních dvou letech vydáno jakékoliv závazné stanovisko týkající 

se územního či stavebního záměru na kterékoliv z nemovitých věcí zapsaných na LV č. 56 v kat. 

území Trnitá, obec Brno, ve vlastnictví Financial Consortium s.r.o.. Sokolovská 675/9, Karlín, 

18600 Praha 8, IČ: 04023242 

• V případě, že závazné stanovisko popsané výše bylo v posledních dvou letech vydáno,  

Vás žádám o zaslání anonymizované kopie takového závazného stanoviska 

Požadované informace, prosím, poskytněte prostřednictvím mé datové schránky.“. 

 

K Vaší žádosti Drážní úřad sděluje: 

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), v posledních dvou letech eviduje pouze stanovisko 

č.j.: DUCR-14027/21/Dj ze dne 10. března 2019 pro stavbu s názvem „Demolice areálu bývalá 

Mosilana, Brno Křenová“. Z přiložených dokladů vyplývá, že stavbou jsou dotčeny nemovité věci 

zapsané na LV č. 56 v katastrálním území Trnitá. Jednalo se o tyto pozemky: parc. č. 84, 85/2, 85/3, 

78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 85/4, 85/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10,  

88/11, 88/13, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5 a 89/7 v katastrálním území Trnitá. 

Kopii stanoviska pro účely odstranění stavby č.j.: DUCR-14027/21/Dj ze dne 10. března 
2019 pro stavbu s názvem „Demolice areálu bývalá Mosilana, Brno Křenová“, zasíláme                 

v příloze č. 1. 

S pozdravem 

 

 
 doc. Ing. Jiř í  Kolář ,  Ph.D.  

ředitel Drážního úřadu 

 

Přílohy: 

- příloha č. 1 – kopie stanoviska č.j.: DUCR-14027/21/Dj ze dne 10. 3. 2019 

 


