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Žádost o informaci

Na základě zákona č' 106/1999 5b', o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o zjištění
skutečného počtu stavebnÍch povolení na řezánÍ nosných zdí v panelovém bytě, vydaných
v působnosti vašeho úřadu, a to za období5 let zpátky. A o uvedení kolik z nich bylo vydáno na

rekonstrukci bytů v ulici Běloruská.

Dále pak o informaci, zda váš úřad musel řešit nějaké problémy s narušenou statikou v panelovém

domě, kde byl proveden zásah do nosných zdí na zá*ladě statického posudku.

Předem děkuji za rychlé vyřízení.
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StavebnÍŮřad

VáŠ dopis ě'j'
Ze dne:
NaŠe č'i.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
TeleÍon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBoH/04625/17lsÚ
s-BBOH/04524t17t5U
BoŽena Horová
547 423 837
547 352 546
odborstavebn I @boh u nice. brno.cz
02.08.2017

PoskytnutÍ inÍormace dle zákona č' 106/1999 Sb., o svobodném přistupu k informacim
ReBonstlukce bvtú v ulici Eěloruská - řezánl nosnÝc[zťi v p?nelovém bvtě

Vážená puniI
Stavebníúřad ÚtuČ měsia Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebnlm řádu (stavebnÍ zákon),
ve zněnÍ pozdéjšÍch předpisů (dále jen ''stavebnÍ zákon''), Vám v souvis|osti s Vaši Žádostí
oposkytnutí informace dle zákona č' 106/19s9 Sb'' o svobodném přistupu kinformacím,
ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů, kterou obdrŽel dne 27 '07,2017, týkajícÍ se rekonslrukce bytů
v ulioi Běloruská - řezání nosných zdi v panelovém bytě' sděluje, že:

1, v naŠem archivu se nachází jedno povole ní k řezání do nosné zdi v panelovém bytě v ulici
Béloruská,

2. dle dochovaných spisŮ v našem archivu nebyla řeŠena problematika s narušenou siatikou
v panelovém domě'

S pozdravem

Teleíon: 547 423 81 0
Fax:547 352 946

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: spis

,,otisk razÍtka"

Bankovni spojení: KomerčrrÍ banka Bmo"město
Příjmový účet: í9-519 086 0257/0100
Výdajový Účetl 19"519 0B1 021710100

lČo: 44992785
DIČ: CZ44992785


