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Žáaost o poskytnutí lnformace ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., o wobodném přístupu k
informacím' ve zněni pozděiších předpisů
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Zpracování znaleckého posudku pro řÍzení vedené u Městského soudu v Brně

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sbl, o wobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů zdvořile žádán|e o poskytnutí lnformací, zda Jste v období od
1'1.2006 do současné doby uskutečilili:

a. prodeJe půd/půdních prostor neQo rozestavěných jednotek (tedy v KN samostatně
evidovaných) v půdních, resp. pdkrovních prostorách v jakýchkoliv bytových,
rodinných či polyíunkčních domech,

b' pronáJmy půd/půdních prostor v jakýchkollv bytových, rodinných či polýunkčních
domech za účelem výstavby bytů;

Pokud jste z pozice vlaďníka, resp. hospodáře se svěřeným majetkem statutárního
města Brna v uvedeném časovém opdobÍ takové prodeJe (ad a.) nebo pronáJmy (ad
b.) uskutečnili, pak prosím doložte příslušné kopie smlúv,-tj. smluv kupních á :imiuv
nájemních, přÍpadně souvisejících sn]luv o výstavbě.

!

Datum podání: 3.3.2023 
]

Pozn.: Žádost o poskytnutí informace podaná eleKronickou cestou musí být zaslána na adresu eleKronické
podatelny povinného subjektu. 
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Prosíme Vás předem o sdělení předpokládané výše nákladů sotjvisejících s naší Žádostío poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdější,ch předpisp, pokud nám vznikne povinnost provést úhradu
lakových nákladů.

Za vyřízení žádostt velml děkujeme.
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Váš dopis zn.: 6212023
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Naše l'j.: BBoH/O1985/23lMo
Vyřizuje: Mgr. Petra KříŽová
Telefon: 547 423 825
Fax: 547 352946
E-mail: krizova@bohunice.brno.cz
Datum: 08,03.2023

STAVEXIS, s.r.o.
Stavebně expertizní, znalecká
a poradenská kancelář
ŽiŽkovaa3
616 00 BRNO

Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace

VáŽení,

kVaší Žádosti o poskytnutí informace Ve smyslu zákona č' 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, Že Statutární město
Brno, Městská část Brno-Bohunice v období od 01'01'2006 do současnosti neuskutečnila
Žádný prodej půd/půdních prostor nebo rozestavěných jednotek v půdních nebo podkrovních
prostorách v domech ani neuskutečnila za uvedené období Žádný pronájem půd/půdních
prostor v domech za účelem výstavby bytů.

S pozdravem

Mgr. Petra Křižová
vedoucí odboru majetkového a kontroly
ÚtvtČ grno_Bohunice

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352 946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: '19-519 086 0257/0't00
Výdajový účet: 19-519 081 0217l0100

lČ:44992785
DlČ: CZ44992785


