
Sent: Wednesday, May 3, ZOLT 10:56 PM
To: Ka marád ota kar (Mč Brno-aohunice) <ka marad@ bohunice.brno.cz>

Subject: Žádost o informace spol. SMART Comp. a's.

Vážený pane inženýre,

dovoluji si skrze Vás poŽádat stavebnĺ odbor o informaci (v režimu zákona č'
106/1999 Sb', nikoliv v režimu zákona o obcích):

Doľučeno: Ú ľvlč srno-gohunice04'05.20t7
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Jsem členem výboru SVJ na Rolnické 7, Brno. Z jiného domu je k nám na střechu natažen kabel společnosti SMART
Comp. a.s,

Je nezbytný pľo umístěnítakového vedenÍ nějaký veřejnoprávní

Má společnost SMART Comp. a.s, takový titul k dispozici?

I



Nováková Petra (MČ Brno-Bohunice)
od:
odesláno:
Komu:

Kopie:

Předmět:

Nováková Petra (MČ Brno-Bohunice)

L9. května 2oI7 t4:2t

RE: Žádost o informace - spol. SMART Comp.
a.s.

Dobrý den,

Stavební úřad ÚĺvlČ města Brna, Brno_Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle S L3 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"|, Vám v souvislosti s VašíŽádostíze dne 4.5.20L7 0 poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k ĺnformacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Na základě místního šetřeníje bytový dům Rolnická 7 napojen závěsným samonosným kabelem NETBoX (nyní

SMART Comp. s.r.o.) k bytovému domu Rolnická 5 a také k bytovému domu Spodní 14.

Stavebně montážní akce byly oznámeny stavebnímu úřadu dne 6.1.2003' Vlastníkovi kabelu bylo Stavebním
úřadem dne 13.L.2003 sděleno, že tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby (dle v době
oznámení platného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). V současné době řeší
společnost SMART Comp' s.r.o. uložení kabelu pod zem.

S pozdravem

lng' Petra Nováková
vedoucí stavebního
odboru

Úřad městské části města Brna
Brno-Bohunice
Stavební úřad

Dlouhá 3,625 oo Brno

Tel. 547 423 836, 724 925 259


