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Úřad ruěstské části Brno - Bohunice
stavební úřad
Dlouhá 577/3
625 00 Bohunice

V Brně, dne 9. 70.z02o

Věc: Žádost o poskytnutí informace podIe zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím

Žadatelka: Úuč arno-Bohunice
Doručeno: 09.10.2020
BBOH/06684120ftÁ.J
lisly: přÍloh}tl
druh:
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Yážení,

dovoluji si Vás požádat ve smyslu zákona č. 7a6/L999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím o zaslání anonymizované verze libovolných 10 rozhodnutích nebo rozhodnutích
vydaných v blokovém iízení nebo příkazů vydaných zdejším stavebním úřadem, na základě kterých
byla nepodnikajícífyzická osoba nebo nepodnikající právnická osoba (zejména bytové družstvo čisVJ)
nebo uznána vínnou z přestupku podle ust. 5 178 odst. 2 písm. c} zákona č,. L83l2oo6 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které vydal zdejší stavební úřad v posledních 10 letech.
Nebyly-lo v posledních 10 letech vydáno aspoň 10 rozhodnutí shora uvedeného charakteru, prosím o
zaslání alespoň toho počtu rozhodnutích (shora uvedeného charakteru), které byly v Ínkriminované
době zdejším stavebním úřadem vydány.

Ve smyslu 5 17 odst.3 zákona Č.I06/L999 5b. také předem žádám o sdělení předpokládané
výše nákladů, budou-li účtovány.

Vaší odpověd'očekávám v zákonné lhůtě do 7 dnů od doručenítéto žádostí.
Anonymizované verze shora popsaných příkazů mi prosím zašlete v kopii (resp' scanu) do mé

mé datové schránky advokáta (f

Za poskytnutí požadované informace předem děkuji

S pozdravem
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Stavební úřad

Váš dopÍs č.j.:
Ze dne:
Naše ě.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

9.10.2020
BBoH/06833120tsÚ
s-BBOH/06684/20/SU
lng' Marie Zitterbartová, Ph.D'
547 423 836
547 352946
odborstavebni@boh unice. brno.cz
14.10.2020

Poskytnutí informace podle zákona ě. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Yážená paní magistro,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohuníce, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 písm. c) zákona é. 18312006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen ,,stavební zákon"), Vám v souvíslosti s Vaší Žádostí sděluje:

Zdejší stavební úřad nevydal v posledních 10 letech žádné rozhodnutí nebo rozhodnutí
vydané v blokovém řízenÍ nebo příkaz na základě kteých byla nepodnikající ýzická osoba
nebo nepodnikající právnická osoba (zejména bytové druŽstvo či SVJ) uznána vínnou
z přestupku podle ust. $ 178 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

S pozdravem

lng' Maríe Zitterbartová, Ph'D
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: Spis
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,,otísk razítka"

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352 946

Bankovní spojení; KomerčnÍ banka Brno-město
Příjmový účet: 19_519 086 0257lo10o
Výdajový účet: 19_519 o81 0217lo10o

tČo:
DlČ:

44992785
c244992785


