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Žádost o poskytnutí informací
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V Praze dne 11.07.2022

Věcl Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (koplÍ vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším
úřadem v rámc| územního a stavebního řÍzení dle zákona č. 183/2006 5b., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost lstav Media, s'r.o., která patří od roku 1995 mezi největšÍ tuzemské
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámcl české a Slovenské republiky. Současně jsme

členem skupiny špolečnosti BYGGFAKTA GRoUP, která má celoevropskou působnost'

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebnÍch firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací
k plánovaným stavebnÍm záměrům z Vašeho regionu'

z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k lnformacím, o
poskwnutí informací z rozhodnutí (resp' z dokumentů nahrazujících rozhodnutÍ) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územntm plánovánÍ a stavebním řádu (stavební zákon) a to;

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územnÍ rozhodnutí o změně vllvu užívánístavby na územÍ
- územnÍ souhlas nahrazující územnÍ rozhodnutÍ
- veřeJnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívánístavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebnÍm řÍzenÍ (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazujÍcí územní rozhodnutí
_ stavební povolení
- stavebnÍ ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavebnÍ povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správnÍm orgánem za období odol,o4.2o22 do 30.06.2022 týkajícÍ se pozemních staveb (budov)
pro právnlcké osobv.

Zvýše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

- identiflkaci Žadatele (tedy jméno právnické osoby, např, lstav media, s.r.o. nebo alespoň lčo právnické osoby)
- ldentlflkaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čÍsle nebo ulici)
- druh rozhodnutÍ
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavřenÍ veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě našÍ žádosti
nové informace a přehledy, prosÍme pouze o zaslání kopií výše zmlněných vydaných rozhodnutí. V případě, že
s uvedenýml nov'ými informaceml a přehledy již dlsponujete, žádáme o jeiich zaslání.

VěřÍme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádl bychom
se na Vás obraceli s obdobnou Žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.
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Pro zaslání koplÍ vydaných rozhodnutí, pokud Je to z Vaší strany nutné s lnformaceml v anonymizované podobě,
prosím využljte datové schránký lstav Media, s.r.o': dc6q2wa nebo email: zadostl@istav.cz

Pro zaslánÍ přehtedu (nové tnformace), pokud je to z Vaší strany nutné s lnformaceml v anonymlzované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky lstav Media, s'r.o.: dc6q2wa nebo taktéž email; zadosti@istav.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci.

5 přáním úspěšného dne

cEo
lstav Media s,r.o,
Nádražní 32, Praha 5 - Smrchov
m; +420 605 454 043
e: zadost!@lstav.cz
w:wjgby4!
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Stavební úřad

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

11.7.2022
BBoH/o3847t22tsÚ
s-BBOH/03758t22t5U
lng. Marie Zitterbartová, Ph'D.
547 423836
547 352 946
odborstavebn i@bohunice. brno. cz
14.7.2022

lstav Media, s.r.o.

IDDS: dc6q2wa

NádraŽní ě.p.762132

150 00 Praha S-Smíchov

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

YáŽeni,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 písm' c) zákona č. 183/2006 Sb', o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), Vám v souvislosti s Vaší Žádostí sděluje:

Zdejší stavební úřad vydal za období od 1'4'2022 do 30.6.2022na objekty budov pro právnické
osoby tyto rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona:

- souhlas sprovedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 1.4.2022 pro Campus
Science Park Phase 4 s.r,o., na záměr Klientská vestavba společnosti lNNoVATRlcs
v 6.NP objektu D+E v areálu Campus Science Park (stavebními úpravami vzniknou
kancelářské prostory), v k.ú. Starý Lískovec, Brno,

- společnÝ souhlas se stavebním záměrem ze dne 28'4'2022 na záměr: obchodní stánek -
GAsTRo _ stavba dočasná pro Fakultní nemocnici Brno a Point4u, s'r.o., v k.ú. Staý
Lískovec, Brno,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 5.5.2022 na stavbu oC
Campus Square - rozšíření šaten 1'PP (modernizace a rozšíření šaten obchodního
centra), pro PEC Campus Square s.r.o., v k.ú. Staý Lískovec, Brno,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 3.6.2022 na stavbu
cAMPUs 01 - změna uŽívání stavby - 2.NP - fyzioterapie, pro Polikliniku Brno Bohunice
s.r.o., v k.ú. Bohunice, Brno,

_ souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6.6.2022 na stavbu
cAMPUS 01 - změna užívání stavby - 2.NP - ambulance plastické chirurgie, pro CBP
KLlNlKA s.r.o., v k'ú. Bohunice, Brno,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 16.6.2022 na stavbu
Campus Science Park - demoliční a stavební a udrŽovací práce pro nájemce Seznam
(stavební úpravy pro vybudování kanceláří) pro Campus Science Park office C s.r'o,,
v k.ú' Staý Lískovec, Brno.

S pozdravem tlřad městské části města Blna

Brno'Bohuntce

o,."'n'Í!lB'ooh1rno 
( l )

,,otisk razítka''

lng. Ma e itterba
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: spis

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352 946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785


