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Statutární město Brno
Úřađ městské části Bľno_Bohunice
odboľ stavební '/
Dlouhá 3

625 00 Brno

V Bľně đne 17. 0I.20t7

Ve smyslu zákoĺaě. t06/1'999 sb., o svobodném přístupu k informacíĺn Vás žádáfil o sdělení
následujících ĺnfoľmací týkající se povolovaní stavby prodejny potľavin v prostoru před
zŠ veate;sí, v k.ú. Bohunice (LIDL):

l) Kdy bylo stavebníkem požadáno o vydaní územního rozhodnutí o umístění stavby,
kdy bylo vydáno a kdy nabylo právní moci.

2) Kdy bylo vydano stavební povolení a kdy nabylo ptávni moci.
3) Jaké připomínky a poŽadavky v rámci tízęní vznesla městská část jako účastník řizeni.

Jak byly případně vypořádany.

S pozdľavem



Stavební úřad

I

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

17.1.2018
BBoH/00939/1BlsÚ
s-BBOH/00750/18/SU
lng. Petra Nováková
547 423 836
547 352946
staveb@boh u nice. brno.cz
30.'1.2018

Sdělenĺ k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb.' o svobodném přĺstupu k informacím

Yážený pane inženýre,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební riřad přĺslušný
podle $ 13 odst. 1 písm. c) zákona ć. 183ĺ2006sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti s VašíŽádostí o informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajícím se Prodejny potravin Brno-Bohunice (Lidl) při

ulici Pod Nemocnicísděluje, Že

1) Žáoost o vydánÍ územního rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne 28.4,2014.
Řĺzení bylo dne 5.8.2014 zastaveno (z důvodů neodstranění vad dokumentace), právnĺ
moci nabylo dne 23.8.2014.

Žáoost o vydánĺ územního rozhodnutí o umÍstění stavby byla podána dne 5.2.2016.
Uzemní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno dne 13'5.2016, právnĺ moci nabylo dne
28.6.2016.

Žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby byla podána dne
10.10'2016' Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno dne 22.12.2016, právní moci
nabylo dne24.1.2017.

2) Stavební povolení na stavbu prodejna potravin - dopravnĺ napojení a zpevněné plochy
bylo vydáno 10.5'2017, právní moci nabylo dne 13.6'2017 ' Stavebnĺ povolení na stavbu
prodejna potravin bylo vydáno 12.5.2017, právní moci nabylo dne 15.6.2017.

3) PoŽadavky MČ Brno-Bohunice v rámci řízení týkající se prodejny potravin by|y
následující:

- prostor pro zásobovánĺ bude umístěn na severozápadní nebo severní straně při
ulici osová nebo v případě ponechání prostoru pro zásobování v původní poloze
dle PD, bude kompletně zastřešen a bočně uzavřen'

_ investor stavby předloŽí DÚn se zpracovanými připomínkami orgány státní správy
a účastníků ŕizení, která bude podkladem pro Územnĺ rozhodnutí'

Telefon: 547 423 81O
Fax'.547 352946

Bankovnĺ spojenĺ: Komerčnĺ banka Brno-město
Přĺjmový účet: 19-519 086 025710100
Výdajový Účet: 19-519 081 021710100

tlo:44992785
DlČ: C244992785
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kabel Vo bude uloŽen v pozemku p.ć,. 256517 v k.Ú. Bohunice pro investiění akci
realizovanou MČ Brno-Bohunice'

Všechny výše uvedené po{ądavky MČ Brno-Bohunĺce by|y vypořádány v rámci
projektové dokumentace stavby. Z tohoto dŮvodu k r]zemnímu rozhodnutí a stavebnímu
povolení nebyly v průběhu řízení vznášeny jĺné námitky a připomínky'

S pozdravem
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,,otisk razítka''

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: Spĺs

obdrží:


