
šĺĺrł,W,"^Wrrl ,l

ľlill|/'1//ďru[illiltlĺlillľ//./iď

Úľad měĺtské částl Brno - Bohuntce
0dbor stavebnĺ
Dlouhá 3
Dlouhá 3

Brno, psč 625 oo

V Brně dne 6. dubna
2ot7 Véc Żádost o informaci dle zákona č. 1061L999 sb.

VáŻení,

dovo|uji si Vás požádat o ĺnformacĺ, jaké stavby Váš úřad eviduje na pozemcích na pozemcích p. č.

7439/t6 a 1600v k' ú' Bohunice, obec Brno _ město, kdytyto stavby byly postaveny, a na základě
jakých povolení či souhlasů k jejich výstavbě došlo.

lnformaci je možno poskytnout též elektronicky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v
záhlaví, n e bo p rostřed n ictvím d atové sc h rá n ky'

V úctě,
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Úřad městské částl Brno . Bohunlce
odbor stavební
Dlouhá 3

Brno, P5Č 625 oo

ID DS:

V Brně dne 6. dubna 2017
Věcł Žádost o lnformacl dle zákona č.10611999sb.

VáženÍ,

dovolujĺ si Vás požádat o informaci, jaké stavby Váš úřad evĺduje na pozemcích na pozerncích p. č, La39/76
a 1600 v k, ú. Bohunlce, obec Brno - město, kdy tyto stavby byĺy postaveny, a na základě Jakých povolenĺ
či souhlasů kjejich výstavbě došlo.

lnformaci je možno poskytnout též elektronicky, a to na e_mailovou adresu uvedenou v záhlavi
nebo prostřednictvím datové schránky.

V úctě,
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Stavebníúřad 6/ĺł
VáŠ dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spĺs. zn.;
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

46.04.2017 ,
BBoH/0250 4117IsÚ
s-BBoH/02263/í7lsU
BoŽena Horová
547 423 837
547 352 946
od borstavebn i@boh u n ice. brno. cz
21.04,2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu k informacím
StaYbY na Pozemcĺch parc. č. 1439i16 a 1600 vše. v katastrá|ním úeemĺ Bohunicá

Vážený pane magistře,

Stavební ĺřao ÚMt města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební Úřad příslušný podĺe $ 13 odst'
1 písm. c) zákona č. 18312006 sb,, o územnĺm ýánovánĺ a stavebnim řádu'(śtavebňÍzákon;,
ve znění pozdějšĺch předpisŮ (dále jen ''stavebnĺ zákon''), Vám v souvislosii s Vaší žádosii
oposkytnutí informace dle zákona Ö. 106/1999 sb., o svobodném přístupu kinformacĺm,
ve znění pozdějších předpisů, kterou obdÉel dne 06.04.2017, týkajĺcí sé staväb na pozemcĺch
parc. ě. 1439ĺ16 a íö00 vše v katastrálnĺm územĺ Bohunice, sdě]ujá že:

1. v našem archivu se nenacházĺ povolenĺ ke stavbě na pozemcích p.ě. 1499ĺ16
a 1600 vše v k'ú. Bohunice'

2. v našem archivu se nacházĺ pouze potvrzení o existencĺ budovy - zahradnĺ chata
na pozemku p'č. 1439l17 v k'l3. Bohunice ze dne 09'06.1999. Kolaudaěnĺ rozhodnutĺ
případně odpovídajícĺ rozhodnutí vydané podle dřĺvějšĺch stavebnÍch předpisŮ
se nedochovalo.

S pozdravem

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebn Ího Úřadu

Kopie: referent
spis
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,,otisk razĺtka"

Teleíon: 547 Ą23810 Bankovni spojenĺ: Komerčnĺ banka Brno-město lČo:44992785


