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Poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., přijaté podatelnou ÚMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne l ]. l. 2021, zaevidované pod Č. j. 197/21/2100, cit.:
,,...Vás Žádáme y souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístllpu k inforniac/m, o
poskytnuti" informací z rodlodnlltí (resp. z dokumentů nahrazuji'cích rozhodnuti) ve formě jejich kapií
neho jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o ůzenln/m plánování a st(lyebním řádu
(stavebn/zákon) a to:
- územní rozhodnutí o um/slěnl' síavby nebo zařízení
- úzeniní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územl:
- územní souhlas nahrazu//c/ územní' rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využili územia o změně vlivu užívánístavby na území
- rozhodnutí o společném úzen7ním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkolijiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohláŠení
-jakýkoliv dokument nahrazíýící s/avebn/popo/enl' či stavebn/ ohlášení,
vydaných Vaším správnt'm orgánem za období od 01,10.2020 do 31.12.2020 týka/ícíse pozemni"ch staveb
(ob/ek(y budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnut/ (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnuti) žádáme alespoň o (ýlo
inforn?ace.'

- identifikaci žadatele ()'méno právnické osoby, např.

nebo alespoň IČO právnické

osoby)
- Identifikaci síavby (např. in/orníace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahíýe nebo kráíký popis
stai'by)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním úzenú, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datuni vydání rozhodnutí čijiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávnísm/ouvy.
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem /06/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší
žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií yýše znu"něnýeh vydaných rodlo(lnutí
Vpř(>a(lě, Že s uvedenýnů noyými inforntacenú a přehledyjiž (/isponu/ete, Žádáme o jejich zas/ánL "
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sdělujeme,
že za uvedené období 1.10.2020 - 31. 12. 2020 vydal stavební úřad ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora pro právnickou osobu z výše požadovaných dokumentů týkajících se pozemních staveb
(objekty budov) jeden dokument: rozhodnutí - společné povolení. Předmětný dokument o rozsahu 39
stran obsahuje osobní údaje fýzických osob. Z důvodu časově náročné úpravy dokumentu (anonymizace
spolu s vydáním usnesení o částečném odmítnutí žádosti), přistoupil stavební úřad k poskytnutí údajů
vyjmenovaných v druhé části specifikace žádosti:
- identifikaci žadatele Ú'méno právnické osoby, např.
nebo alespoň IČO právnické
osoby)
oncomed manufacturing a.s., IČO 24711667, Karásek č.p. 2229/lb, 621 00 Brno
- Identi/íkaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby)
stavba s názvem ,,Linka 3 - modernizace výroby v oncomed manufacturing"
Jedná se o soubor staveb:
· ziněnu dokončené stavby parc.č. 3465/38, k.ú. Řečkovice, Karásek 2229/lb - přístavby, nástavba a
stavební úpravy (vC. změny vnitřní dispozice)
"
·

stavba bude sloužit pro modernizaci výroby léčiv v oncomed manufacturing a.s.
a stavby související:
komunikace, chodníky a zpevněné plochy
dešt'ová kanalizace - přeložka, přípoj ký
chemická kanalizace - přeložka, přípojky
pitný vodovod - přeložka, přípojky
technologický vodovod - přeložka, přípojky
přeložka plynového potrubí
součásti je i úprava technologických odpadních vod - vodní dílo
stavby dočasné - zařízení staveniště (do 2 měsíců po ukončení zkušebního provozu)

- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním Čísle nebo ulici)
Stavba bude um Istěna na pozemcích v k.ú. Řečkovice:
·
·

parc.Č. 3449/1, 3465/9, 3465/38, 3465/44, 3472/38
zařízení staveniště bude mimo výše uvedených pozemků dále umístěno na pozemcích parc.Č. 3472/44,
3472/31 a staveništní dopravou budou dotčeny také vnitroareálové pozemky parc.Č. 3472/38 a
3472/41 (staveništní dopí'ava bude probíhat po komunikaci Karásek, dále stávajícím vjezdem do
areálu)

- druh rozhodnutí

SpoleČné povolení - územ ní rozhodnutí a stavební povolení

- datum vydání rozhodnutí
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