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Kancelář tajemníka ÚruČ grno-aohunice

Na základě zákona 1o6/1999sb. opět žádáme tajemníka Útvtč grno

Bohunice o poskytnutí všech informací viz. příloha.

Jak se vám líbí pornočené oplocení kolem záhonku, které bylo povoleno

''někým neznámýrn" údajně vedenírn vtČ. Ozdobrré jsou také pomočené bludné

kameny, které byly navezeny MČ, protoŽe je tam Údajně ''někdo opět neznárný''

chtěl. Takhle siAdopcize|eně nepředstavujeme a ptáme se, proč máme chodit po

pomočeném chodníku, nehledě na zápach'

ÚMČ grno-Bohunice
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V'árleelunr k tonrtl, Že parrí

leške[E1 inf,ot:maee .na dotazy
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odrulré nebyly posky'1tluty plnolrodnotue a
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'zaj,ím'ai,í, o1,:ěl rla, záklrtdě zákorra i0ó/l999Slr' žádánre ta]ernttíka ÚMČ Brnn

I3 ollrmí c-e, pí íila ctt'r ě .i ed no,t! iÝ é o t'l]r o5r o .poslcytrru|í irtÍ-ortnací

V pr:vní trelpovčcli ltrg. Árttrrn,ítt Llrha rlcpi.scrnr ze cltic 4's.2020 k c]ota;:ťttrr sclčl.il, že l(onrj,se

živdrlího pirrstřěcií il"Jy rrrčstsl(é čristí Br,r.ro_ Bcrlrrrnice tlop*rlrrčil* l}Íog]]Íill'} ,nAdopce Zeiel}č" a

l:at t! n í s c tóln lt {tlllr, zab jv :rl,i 1r i}.u?:e lt el'ttl'lrt:á l tlč"

r*u|,,nu, tetly *+byto{,irlnťpr'.*.icďnrin nrri st'brv.liÉe;t tr_rlcb.vlo ar:i prc1ierlr.ritno za j'r].ých poďu:íttek,

|i,,nři**t ir*rro"ro.,h,16tr'tttií lz.Jparioel.rvat veí'ejué 'tr:ťrvtrilly a $it'ttleú veřejrros.tÍ tttirrráiětrq: pečtrvat

vlastnirni silarni t';'č,ást.i veřejné z"o'[otrě' t

V tlrrrhé ocl1leiv.éel:i _ clo1ris ze cltle 19.i3.20?.0 - Ql)ěl zámt'l.t"nó_ rtie t]eť,íltrriíu'í clrl]:ověd'_ fuÍČ rric

rrepr:ojeclnala tl ne,piJjai'r'?ja'''e risnos*rrÍ,,drri pravirlitt, ť{ljí'píse]rlnou- sntlottvtt ncbo clohoelu na péči

o ilcitltltiv'ttj z*[gň' 
"l{qlvlrěž, rrelryiti otlpovězculr ltým {<tlnl*r'ófuně _ ž'átlárrre uvésÍ korrlil:étrrí
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t*,lČ není tl<'Ept'lvět!'rlle .záko.rrx. Ztrclvrt tocly žricliinre o ltonl<r'étrri c':clpověd':

ftroč neliy1a s pattí' '}útllcnr osá-:rcni: čiísti prlzenrl<rr jstru
specifi kovíit)tt pr:twicll:tt gotlnrírl(y.

,it Ýo va7.nc zJ:nirt!rrče.lty l*11ltrz o lrtcré so rrlůžc rrěkrl l},rlit a kteté rrralrž. Ir4iclralíkovi crdniíta.jí

ocls'trarrit, prr:to je nr.ttt'ió snr'lrtvně ttpretv'it prav:icJla péie o rureli.,
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a clalší přÍpadne
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dolroe-la ve ltt*r:é by byla přesně
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1ltrvoIil 1róči o 'z-t_[ctl tljr:d ď

arrotryr:rlrí ,,vedellí IVIC", zx

1;oclminky j ak posttrpovtít.

t} tř'tÉtT! rttlovlt 12. Clrcen:e znát
'ÉÍnr ss} rrrťržc skr-ývat l<'tlo}roliv ncbo

nikt!'o, Viršc ot$1it'lrl čtl! znrrrirrí totttl iÍninr t:ežirll *ltt,
srnioitva tta péči o veí'cljtlou zeleti se

ProtoŽe rrebylrr .s pi r sepsíuta písetilnťr

L;tlOVenv,tltl pravirJly. výr:tčlo tt, ri1-rlrr c'.etlírn. clr:trlry r'rlstli rr kt.er'* rnztjí být stizctty, dobotr pro jtrkrrtt

brlcLc aelopcc zcl,;;trii tl'vi{l, co bucle s aclerl:t ()'VítlloLl zelcrlí v 1:ř'í1laclě, Že osoby. které n;'rrí o zelt:ti

pečrrji; 1r.éči rrkclrr.č.í ri clalši' tteltrůŽetrre povrtŽovitt pcrvtllerrí péče o vcře'ittott zeleti ne'zlfurrou

bott za platné' Stačí'nalrlócltrottt na schvťrlerlé 1:oc lrrlink)' Brna s1Ťed, kcle jsotl
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Uřad městské části Brno_Bohunice

VáŠ dopis Č.j
Ze dne:
NaŠe Č.j'

Vyřizuje:
-le 

lefon:
E^.,I O^.

E-mail:
Datum.
PoČet listů

03,09.2020
BBOI-J/o573 4t20tS'r
lng. Antonín Crha
547 423 814
547 352 946
starosta@bohu nice. brno.cz
07,09.2020
1

VáŽená paní

řístupu k informacÍm, která nemá
e-mailem dne 03'09.2020, Yám

Poskytnutí informací dle zákona č. 1o6t1999 sb', o svobodném přístupu l< informacím

VáŽení,

kVaší Žádosti podle zákona č. 106/1999Sb', o svobodnér
) u:;}. 

l nyjiru: ři ! Í 1 Já t #J xlt 3,ř[:ó' 
i o' -'ff

s Žádným obyvatelem Bohunic, který se stará o svů1 záhonek v bohunickém sídlišti dohoda
sepsána nebyla. Stejně jsme postupovali i u paní 

-,

moŽnost adoptovat si kus zeIeně v BohunicÍch doporučila Komise pro Životní prostředí
a neformálně i Rada MČ Brno-Bohunice. Tuto skutečnost sdělil panír následně
pan starosta,

sIovní výraz,,Vedení městskó části'' (popř' obce či města) je vŠeobecně přijímaný výraz pro
starostu obce a mÍstostarosty obce (přÍpadně primátora a nárněstky), kteří řeší
problematiku-správy obce, která nepod|éhá schvá|ení Rady obce ani Zastupite|stvu obce.
Starostou MČ Brno-Bohunice je pan lng. Antonín Crha, mÍstostarostou MČ Brno-Bohunice
pak pan Milan Hrdlička.

Nad rámec vašich dotazů vám sdělujeme, Že dopisem ze dne 26,06'2020 jsme kladně reagovali
na Žádost Společenství vlastníkŮ Švermova 12 Ve věci odstranění kamenŮ i záhonku.
PoŽadujenre pouze zápis ze schůze společenství vIastníkŮ, ze kterého vyplývá, Že většina
obyvatel domu s odstraněním kamenťr i záhonkŮ souhlasí' Tuto informaci jsme zalím
neobd rŽe Ii'

S pozdravem

Sta
Městsk

ntonín Crh )
Starosta M Č Brno-Bohunice

|l"Íln' ntěsto Brno
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TeIeíon: 547 423 B10
Fax: 547 352 946

Komerční banka Brno-město
Příjrnový Účet: 19-519 086 025710'100
Výdajový Účet: 19-519 081 021710100

lČo'.44992785
DlČ"CZ44992785

Bankovni sPojeni


