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Úřad městské části Brno - Bohunice
Dlouhá 3

Brno, PSČ 625 0o

lD DS:hm2byk9

V Brně dne 2. července 2018
Věc: Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 sb.

VáŹení,

dovoluji si Vás požádat o informacĺ spočívající ve sdělení, zda jsou od 1.1.2000 třetím osobám pronajaty
pozemky v k.ú' Bohunice, obec Brno, p.č' L26o/t53, L260/1'54 a p.č,. t260/t55, na základě jakých smluv, a

o informaci spočívajícív poskytnutí prostých kopiítěchto smluv a sdělení, zda tyto nájemnívztahy nadále
trvají.

Dále si Vás dovoluji požádat o kopii geometrického plánu č.82t-2495/2002 a sdělení, na základě jakého

rozhodnutí/schválení byl tento pořízen.

Tato žádost navazuje na informaci poskytnutou Vaším úřadem pod č.j. BBoH/06483/15/Mo.

lnformaci je možno poskytnout též elektronĺcky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví, nebo
prostřednictvím datové schránky.

V úctě,
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Statutární město Brno
M'ěstská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3,625 00 Brno
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řad městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopĺs Ö.j.

Ze dne:
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

02.07.2018
BOH/04037/18/MO
lng., Krpcová
547 423 825
547 352946
krpcova@bohun ĺce' brno.cz
09.07.2018

Poskytnutí lnformace dle zákona č. 106/í999 sb.

Yážený pane magistře,

za odbor majetkový a kontroly ÚMČ grno-Bohunice sděluji k Vašemu podnětu o poskytnutí
ĺnformace dle zákona ě' 10611999 sb. následující:

StatutárníměstoBrnoMČBrno-Bohuniceuzavřelodne1,1o'1997s_
nájemnÍsmlouvuč,,235l97lBovezněnídodatkůě.1.ć,4naproffi
12601154 a p' č. 12601155 v k. ú. Bohunice' Nájemní vztah k těmto pozemkům nadále trvá'

Na základě Žádosti pana Bíléh o o zřízení věcného břemene ,,Práva vstu
12601153 ä D. č.' 12601154 v

IRaoa ĺĺir- Brno-Bonu
nemělä námitek se zřízením

k.Ú. Bohunĺce v areálu Kamenice pro
nice na svém zasedán dne 6.10 usnesení,
věcného břemene a přiloŽený grafický zákres se stal závazným

pro zpracovánĺ GP pro vyznačení tohoto věcného břemene v katastrupodkladem
nemovitostí

S pozdravem

lng. lva Krpcová
vedgucí odboru majetkového a kontroly
ÚMČ Brno_Bohunice

Příloha:

'ľÍ*ťť#iťť***'ł,

- .\íjęmní smlouva ě,. 235l9-7lBo ve znění dodatků ě. 1. č. 2, ć. 3, ě' 4- VýĎis z 39. zasedání RMČ Brno_Bohunice konaného dne 6.10'2oo4 k bodu č' 7)
programu včetně přílohy- Geometrický plán ć,. 821-249512002

Teleíon: 547 423 810
Fax:547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-5'ĺ9 086 0257/0100
Výdajový Účet: 19-519 o81 0217ĺo10o

llo: ąąggzzas
DlČ: CZ44992785


