
Slováková Lenka (MČ Brno-Bohunice) 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

4. července 2019 11 :04 
podatelna.bohunice@brno.cz 
žádost o poskytnuti informací 106/1999 Sb., 

Městská část Brno - Bohunice 
Městský úřad městské části Brno- Bohunice, stavební odbor 

Věc : Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

ÚMČ Brno-Bohunice L0 
Doručeno: 04.07.2019 / (li, 
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Jsem spoluvlastníkem pozemku p.č. 1340/1 k. ú Brno Bohunice a chtěl bych se informovat, zda-li ( pokud ano - 
prosím o zaslání dokumentace) a případně kým byla podáná žádost o souhlas ( např. uzemní řízení, či jiné správné 
rozhodnutí) se zaplacením zmíněného pozemku. Pozemek sousedí s veřejným prostranství - komunikačním 
prostorem. Pozemek je ve spoluvlastnictví osob a není zahrnut v prohlášení vlastníka, tudíž nepatří pod správu SVJ, 
správa probíhá dle občasnkého zákoníku. 

informace, prosím, poskytnout na email: 

Přeji hezký den. 

S pozdravem 



Stavební úřad 

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

BBOH/04323/19/SÚ 
S-BBOH/04149/19/SU 
Ing. Petra Nováková 
547 423 836 
547 352 946 
odborstavebni@bohunice.brno.cz 
17.7.2019 

Vážený pan, 
• 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Stavba na pozemku parc. J. 1340/1 v katastrálním území Bohunice - oplocení 

Vážený pane inženýre, 
Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 Vaší žádostí 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou obdržel dne 04.07.2019, týkající se stavby na pozemku 
parc. č. 1340/1 v katastrálním území Bohunice, sděluje, že: 

K dnešnímu dni na Stavební úřad nebyla podána žádost o umístění oplocení na pozemku 
parc.č. 1340/1 v katastrálním území Bohunice. 

S pozdravem 

,,otisk razítka" 

lng, Petra Nováková 
veďoucí stavebního úřadu 

' 

Kopie: Spis 

Telefon: 547 423 810 
Fax: 547 352 946 

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

IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 


