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ŽÁnosr o PosKYrxurÍ INT'oRMAcE
dle ákona č. l06/1999sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Úřad městské části města Bma, Brno-Bohunice, Dlouhá 3,625 00 Brno, Stavební úřad

ŽÁJ.rw,l'

zastoupena na základě plné moci:

poŽao ovaxÁ IrIFoRMACE :

Jako podklad pro zpracování doplnění projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby Stavby pergoly a obvodové
stěny Brno, Bohunice Vohnoutova 386/9 o Sfudii vlivu stavby pergoly a obvodové stěny na stavbu RD stojíclho na
pozemku parc. č. 517 v k.ú. Bohunice vás Žádám o sdělení kjakému účelu byla kolaudována místnost v l.PP RD stojícího
na pozemku parc. č. 517 vk.ú. Bohunice, která má okno orientované do zahrady směrem kpozemku parc. č. 518 vk.ú.
Bohunice.

Datum 7.r0.20r9 Podpis:

teleronI



,,:.:'t:i ,:t!j'r.:; :'l.i:.:: i:':.-;r i.;r!::;:rt :r .,

.-..:': : ::.. :..: l l :tt .. I i ii:.:

Stavební úřad

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

7.10.2019
BBoH/o5757l19lsÚ
s-BBOH/05632/19/SU
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D.
547 423836
547 352 946
od borstavebn i@boh un ice. brno.cz
15.10.2019

-

-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
_ místnost v 1' PP RD na pozemku parc. č' 517 v k.ú. Bohunice

Yážený pane inženýre,

Úřad městské části města Brna, Brno_Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst' 1 písm. c) zákona ě. 183/2006sb,, o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen stavební zákon), Vám v souvislosti
s VašíŽádostí sděluje:

V archivu zdejšího stavebního Úřadu se nedochovalo kolaudační rozhodnutí ani dokumentace
krodinnému domu na pozemku parc. r.5fi vk'ú. Bohunice, tudíŽ ani doklad, k jakému Účelu

byla kolaudována místnost v 1. PP výše uvedeného domu.
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,,otisk razítka"

lng' Marie Zitterbartová, Ph.D
vedoucí stavebního úřadu

Kopie: Spis

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

Komerční banka Brno-město
Příjmový Účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 o217l01oo

lČo:44992785
DlÓ: CZ449927B5

Bankovní spojení


