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Věc: Žádost

Na základě zákona č. 7a6/t999 sb.t o svobodném přístupu k informacím
vás žádáľĺ o poskytnutí ínfoľmace - souhlas Magj.stnátu města Bnno,
odbonu dopravy, vydaný k ohlášenÍ neklamního zařízení č, J.
sÚ/4643/47L/ao ze dne x5. 09. zoaa,

Ve ZlÍně, dne 26. 01. 2gL7
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Stavebníúřad

Váš dopis Č.j.

Ze dne:
Naše č.i.:
Spis. zn,;
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

26.1,2017
BBoH/o0786/17lsÚ
s-BBOH/00658/17lSU
lng. Petra Nováková
547 423 836
547 352946
staveb@boh unice,brno.cz
1.2,2017

Souhtas Magistrátu města Brna, odboru dopravy, vydaný k oh!ášení č.l. sÚ/4643t471rc0

ze dno {5.9.2000
ń}oińace oodle zákona č. 106/1g99 sb', o svobodném_přĺstuPu kinformacím. ve.znění
pozděišĺch předoisů

stavební úřad Ünĺt města Brna, Brno_Bohunice, jako stavebnĺ úřad přĺslušný podle $ 13 odst.

i pĺ'ń' c) zákona e. ĺbclzooo śb', o územním piánovánĺ a stavebnĺm řádu (stavební zákon),

ve zněnĺ 
'pozdějšĺch předpisŮ (dáte jen ,,stavebni zákon"),_Vám v souvislosti s Vašĺ Žádostí ze

dne 26,1'.2o17-opoJrýtnüú iňĺormäcĺ ble zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu

k informacím, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů sděluje:

V příloze zasíláme souhlas Magistrátu města Bľna, odboru dopravy doložený k ohlášenĺ č'j'

š,ĺiäěąsÄíí'ĺoö ž" dne 1s.g.žooo, jedná se o stavbu pro reklamu při ulici Jihlavská na

pozemku parc.ě. 1197162 k.ú. Bohunice.

lno. Petra Nováková
vefouci stavebnĺho úřadu

Kopie: SPis

obdržĺ:

Uiad n}óstsRe Üáslĺ rněsta i]rnir

Brno'Bohunlct
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,,otisk razítka"

S pozdravem
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c7.44992785
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Telefon: *7 4238'10 Bankovnĺ spojonl; Komerčnl banka Brno'město lČo:
_'..'..1t_.' {ń t.lo 
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TEcHNlcKÉ shĚ BRNo
akcioVá spo'ećnosl

reklama

a Barvĺřská 5
602 00 Brno

yMB odbor dopravy
Husova ul.
Bmo

?n!Ťrvás o.vyjádření k umístěnĺ ľeklamního panelu o rozměru 5,l x2,4 m.Jednáse o mobilní konstrukcĺ,zatĺzenoiu.tono'uyrnl ul"ły-". č,p. l l g7/62v k.ú. Bohunice- vizpřiložená nájemnĺ smlouva.

,' Věc: Reklamní plocha na Jihlavské ut.

V Brně 3.4.Ż0o0

dalum:

Ing. I Brýžová

Tęl. (05) 45

ćb ľ/ŕĺł
7r, f77 7rQ.

/- ŕ. ńz'

S pozdľavem

NIcxć sírĚ aRľo
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