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ÚMČ Brno-Bohunice 
Odbor stavební 
Dlouhá 3 
625 00 Brno 

V Brně dne 6. března 2019 

Věc : Žádost o poskytnutí informace 

Vážení, 

na základě zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si 
Vás dovoluji požádat o poskytnutí informace k pozemku parc.č. 1247 /116 kat. úz. Bohunice, který je zapsán 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na listu vlastnictví č. 239, 
pro obec Brno, kat. úz. Bohunice. 

Sdělte mi prosím : 

• Jaký charakter dle plného územního plánu má předmětný pozemek? 
• Zda lze předmětný pozemek využít k umístění jakékoliv stavby či reklamního zařízení? 
• Zda předmětný pozemek je veřejným prostranstvím ? 
• Případně jakékoliv další doplňující informace vztahující se k tomuto pozemku. 

Děkuji Vám za poskytnutí požadovaných informací 

S pozdravem 
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Váš dopis č.j.: 
Ze dne: 
Naše č.j.: 
Spis. zn.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Datum: 

6.3.2019 
BBOH/01625/19/SÚ 
S-BBOH/01466/19/SU 
Ing. Petra Nováková 
547 423 836 
547 352 946 
odborstavebni@bohunice.brno.cz 
20.3.2019 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Pozemek parc.č. 1247/116 k.ú. Bohunice 

Vážená paní advokátko, 

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný 
podle§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti s Vaší žádostí 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, kterou obdržel dne 6.3.2019, týkající se informací k pozemku 
parc.č. 1247/116 k.ú. Bohunice, sděluje, že: 

Předmětný pozemek se dle Územního plánu města Brna nachází na ploše 
pro dopravu, konkrétně se jedná o plochy komunikací a prostranství místního významu. 

Předmětný pozemek lze využít na umístění staveb v souladu s Územním plánem 
města Brna. Pozemek se nachází v ochranném pásmu komunikace (reklamní zařízení 
v ochranném pásmu pozemní komunikace umístit nelze). 

Předmětný pozemek je veřejným prostranstvím, na pozemku se nachází silniční zeleň 
a chodník (jedná se o místní komunikaci 4. třídy). 
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./' -~ ,,otisk razítka" / 
Ing. Petra Nováková 
vedoucí stavebního úřadu 

S pozdravem 

Kopie: Spis 

Obdrží: 

Telefon: 547 423 810 
Fax: 54 7 352 946 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město 
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100 
Výdajový účet: 19-519 081 0217/0100 

IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 




