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Úřad městské části Brno-Bohunice
Stavební úřad
Dlouhá 57713
625 00 Brno
hm2byk9

V HranicÍch dne 14.9.2022

Žadatel: PB scoM s.r.o.' se sÍdlem Radniční 28, Hranice l-Město,753 01 Hranice, lčo:
25397087, zapsaná vobchodnÍm rejstříku vedeném Krajským soudem
v ostravě, sp. zn. c 18505, zastoupena
společnosti

jednatelem

Žádost o oogkvtnutí tnforŤnacp podle zák. č. t06/1999 lb.

Vážení,

v souladu s příslušnými ustanovenÍmizákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále Jen ,,informačnízókon"|, sl Vás dovolujeme poŽádat o poskytnutí

níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dlspozici.

Žáaáme o následující informace (dokumenty):

q Vydávó Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

2) V případě klodné odpovědi na ýše uvedený dotaz žóddme o poslcytnutí kopie prunÍ strónky
rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle 5 728 odst,4 o 5 729 stavebního zúkona od
7,2,20n doposud.

3) Sdělení in|ormací o problhajicích řízeních o odstraněnÍ stavby, jeJichž ýsledkem mó být
vydónÍ rozhodnutÍ o odstroněnÍ stavby, zejména pak údate o nemovitostech, kerých se
proJedndvané odstronění týkú.

4) SdělenÍ lnformacÍ o podaných ohlóšeních zóměru odstranlt stavbu,

Naše společnost sije vědoma omezenÍdaných informačním zákonem, tedy skutečnosti, Že některé
informace povinný subjekt nenÍ oprávněn poskytnout. V této souvislostijsme přesvědčeni, že ust. 9 7
až 11 lnformačnÍho zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního
tajemswí a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostÍ.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty)
bez dalšÍho poskytnout, neboť zde neJsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhověnÍ této žádosti.

SamozřeJmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických noslčů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. Š 17 odst. 1 informačnÍho
zákona'

SCOM s.r.o.,
zastoupena

5 poděkováním a pozdravem

|ed natelem společnosti



Stavební úřad

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

29.09.2022
BBoH/05440t22tsÚ
s-BBOH/05238t22t5U
lng. Marie Zitterbartová' Ph.D.
547 423 836
547 352 946
odborstavebn i@bohunice. brno.cz
10.10.2022

PB SCOM s.r.o.
IDDS: yb4h36q

Radniční č.p. 28

753 01 Hranice 1

Poskytnutí informace podIe zákona č. í06/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

VáŽeni,

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 předpisu (dále jen ,,stavební zákon"), Vám v souvislosti s VaŠí Žádostí sděluje:

1) Zdejší stavební úřad vydává rozhodnutí o odstranění stavby.

2) V období od 1.2.2022 doposud vydal zdejší stavební úřad dne 2.5.2022 rozhodnutí
o povolení odstranění stavby, v příloze Vám zasíláme kopii první strany tohoto rozhodnutí.

3) V současné době probíhá na zdejším stavebním úřadě řízení o povolení odstranění stavby
na pozemcích parc. č. 126012, 1260111,1260113 1260115, 12601112vk.Ú. Bohunice, Brno.
odstraňovaná stavba je ve fázi hrubé stavby.

4) Stavební úřad v současné době neeviduje Žádné ohlášení záměru odstranit stavbu.

S pozdravem
l-třaCJ méstské cástl mě3ta Blrth

Brno'Bohunlce
stavební úřad

tlloLrhá 3,625 0o sÍna (1)

,,otisk razítka"

ng.M , Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

Příloha
Kopie první strany .rozhodnutí ze dne 12.5'2022 pod spis.zn. S-BBOH/07317l21lsu
č.j BBoH/02606/22ISU.

Kopie - spis

Telefon: 547 423 81O
Fax'. 547 352 946

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

lČo:44992785
DlČ. Cz44992785



Úrao městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dtouhá 3, 625 00 Brno
Stavební úřad

Spis. zn.:

Čj.'
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

s-BBOH/07317t21tSU
BBoH/02606l22tsÚ
!ng. Alena Popelková
547 423 838
od borstávebni@ boh u n ice' brno. cz

V Brně dne 12.5'2022

ROZHODNUTI
oDsTRANĚt{Í srnvey

Výroková část:

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
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), přezkoumal v řízení
o odstranění stavby podle s 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu
dne 20.12.202 1 předloŽil

BRODLAND s.r.o., lčo ossss277, Kaprova č.p. 42114, í1o oo Praha l-Staré Město,
kterého zastupuje K4 a.s., tco 60734396, Kociánka č.p. 8/í0, Sadová,612 00 Brno í2
(dále jen ''vlastník''), a na základě tohoto přezkoumání:

Podle s 128 odst. 4 stavebního zákona a $ 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

povoluje
odstraněnÍ stavby:

HABITAS BOHUNICE
Brno, Bohunice, Lány

(dále jen ''stavba'') na pozemcích parc. č' 877,880/3, 881/3, 9o1l2,908/1, 911t9,911t11,
k'Ú. Bohunice, Brno.

Popis stavby:
Stavba. spočívá v odstranění 6 vybraných staveb v areálu bývalé zahradnické školy při ulici
Lány. Uzemí je evidováno jako Brownfield 0102 - Bývalá zahradnická škola.
Areálové rozvody inŽenýrských sítí nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Stavba je rozdělena na objekty
- so 01.1 Budova školy
- so 01.2 Ubytovna školy
- SO 01.3 Kotelna
_ so 01.4 Rodinné domy
: SO 01.5 Trafostanice
- so 01'6 Skleník

so 01.í Budova školy
Budova je samostatně stojící dvoupodlažní objekt o zastavěné ploše 819 m2 a obestavěném
prostoru 7250 m3 na pozemku parc. é. 9o1t2, k'Ú' Bohunice. Nosnou konstrukci budovy tvoří


