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Žádost o poskytnutí informací

Žadatel: lstav IC: , se sídlem Nádražní 762/32, 1_50 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: jednatel společnosti

V Praze dne 03.10.2022

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 1s3/20o6 Sb', 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 rámci České a Slovenské republiky' Současně jsme
členem skupiny společnosti BYGGFAlfiA GRoUP, která má celoevropskou působnost'

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemes|níků 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. Í.06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

dlc zákona rl' 106/1999'o ,j:i::,ir1,i;l:,rl,"u* přÍstupr"r l< infot-lnacírrr

Úutč grno-Bohunice
Doručeno: 03'10'2022

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívánístavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávnísmlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívánístavby na území
- rozhodnutío společném územním a stavebním řízenÍ (společné povolení)
- územnísouhIas, společný územní souhlas
- jakýkolijiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavebnÍpovolení či stavební ohlášení,
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vydaných Vaším správním orgánem za období od 01'07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov)
pro právnické osobv'

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

_ identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např, lstav media, s.r'o. nebo alespoň lČo právnické osoby)
- ldentifikaci stavby (tedy např, informace o druhu a účelu stavby, příp' co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lol<alizaci 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 stranv nutné v souladu se zákonem 106/1ggg Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání'

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem kaŽdého kvartáiu v roce.
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Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky |stav Media, s.r.o,: dc6q2wa nebo email: zadosti@istav.cz

Pro zaslání přehledu (nové informace}, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky lstav Media, s'r.o.: dc6q2wa nebo taktéž emai|: zadosti@istav'cz

Předem Vám děkuji za spolupráci

S přáním úspěšného dne
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Stavební úřad

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

3.10.2022
BBoH/0545Bt22lsÚ
s-BBOH/05298t22t5U
lng. Marie Zitterbartová' Ph.D.
547 423836
547 352 946
od borstavebn i @boh u n ice. brno. cz
12.10.2022

lstav Media, s.r.o.,

IDDS: dc6q2wa

NádraŽní č,.p.762132

150 00 Praha S_Smíchov

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

VáŽení,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební Úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., 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 1.7 .2022 do 30'9.2022 na objekty budov pro právnické
osoby tyto rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona:

- Územní rozhodnutí dne 8.8.2022 pro Masarykovu univerzitu, na stavbu VíceÚčelový
sportovní areál UKB (;edná se o umístění multifunkční haly a venkovního sportoviště pro
sportovní a tělesnou výuku studentů Masarykovy univerzity), k.Ú. Bohunice, Brno,

- územní souhlas dne 19.7.2022 pro BRODLAND s.r'o. na stavbu dočasnou HAB|TAS
BoHUNlcE - oplocení a staveništní komunikace, k.ú. Bohunice, Brno,

- stavební povolení dne 8.8.2022 pro Masarykovu univerzitu' na stavbu Studentské centrum
UKB (stavba je určena pro výuku studentů), k.ú. Bohunice, Brno,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 22.7 '2022 pro Českou
spořitelnu a.s., na záměr BRNO CAMPUS SQUARE - Stavební Úpravy poboěky České
spořitelny, a.s., k.ú' Staý Lískovec, Brno,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dne 2.9.2022 pro PEC Campus
Square s.r.o., na stavební záměr oC Campus Square - rozdělení obchodní jednotky,
v k.ú. Bohunice, Brno.

S pozdravem
LJřaCl městské cástl města ůfn'-l

Brno-Bohunice
Stavební úřad

t]!orrhá 3. 625 00 BÍno (1}

,,otisk razitka"

lng. Marie Zitterbartová, Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: spis

Telefon: 547 423810
Fax:547 352946

Bankovní spojeni: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 0217l0100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785


