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& Žádost o lnformaci dle zákona č. 106/1999 sb.

Váž,ení,

V úctě,

dovolujisi Vás požádat.:-il'f9r_ma:i, 
Jaké stavbyviĺš úřad eviduJe na pozemcích na pozemcích p. č. KNt260/L,lz6oĺt6l., L26o/z6; nao1si, ĺzsď/gi', 

?260/95, naoĺĺ,ią:ioĺ7, !45o/8a KN 1450/9 v k. ú.

,äľT:i'incd:ffi- 
město, łoy tyto.t'uovřvry port.u"ny, á n."jłl-.oĺ jakých povolenÍ či souhlasů k

|nformacĺ je možno poskytnout téŽ eĺektronĺcky, a to na e-maĺlovou adresu uvedenou v záhlavĹnebo prostřednictvím datové scnianky'

V Brně dne 10. dubna 2017
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Stavebnĺúřad

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
NaŠe ě.j.:
Spis. zn.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-maĺl:
Datum:

10.04.2017
BBoH/02575l17lsÚ
s-BBoH/02319l17lsÚ
BoŽena Horová
547 423 837
547 352 946
odborstavebni@bohunice. brno.cz
25.04.2017

Poskytnutí informace dle zákona ě. í06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Stavby na pozemcích parc' ě,. 126011, 12601161, 1260ĺ26, 1260131, 126ot32, 126otg5, 1260ĺ21,
1450ĺ7, 145018 a 145019 vše v katastrálnĺm územĺ Bohunice

Váżený pane magĺstře,

Stavební úřao ÚMt města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad přĺslušný podle $ 13 odst.
1 písm. c) zákona ě' 183/2006 Sb., o územním plánovánĺ a stavebním řádu-(stavebňĺzákon1'
ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ''stavebnĺ zákon''), Vám v souvislosti s Vaší Žádostĺ
oposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu kinformacÍm, ve
zněnl pozdějších předpisů, kterou obdrŽel dne 10.04.2017, týkajĺcí se staveb na pozemcích
parc' ě. 126011, 12601161, 1260126, 1260131, 1260132, 126ot95, 1260ĺ21, 145ol7, 145ot8
a145019 vše v katastrálním územíBohunĺce, sděluje, Že:

1. vnaŠem archĺvu se nenachází povolenĺ ke stavbě na pozemcích p.č. 1260ĺ161,
1260131' 1260/95, 1450n,1450/8 a 145019 vše v k.ú. Bohunice.

2. na pozemcích p.ě. 1260ĺ1, 1260126, 1260132, 126012 vše vk.ú. Bohunice, se
v našem archivu nacházĺ rozhodnutĺ - dodateěné povolení stavby a povolení jejÍho
uŽívánĺ - zahradnĺ chata jako stavba dočasná do konce roku í999 případně do
konce roku 2000.

S pozdravem
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lng' Petra Nováková
vedoucĺ stavebního úřadu

Kopie: referent
spis


