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Poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., přijaté podatelnoll
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 25. 10. 2021, zaevidované pod Č. j. 2370/21/2100, cit,:

,,pěkný den, chtěl bych Vás prosím požádat o poskytnutl' následujících informaci" (na základě
zákonu /06/1999 Sb. zákon o svobodném přís/upu k informacím) ohledně nedokončených
s/avebních řízení Jedná se mi pouze o vypsání parcelních čísel a katastrálního území, kterého se
to jedná.
Zde jsou parametry." - nedokončená stavební řízení - nad 800 m2 hrubé podlažní plochy (jedná
se například o developerské projekty, areály, haly, obchodní centra, admiňis/ra/ivní budovy
apod.)
Oblast: - celá oblast v působeni" Vašeho stavebního úřadu. Jsem srozuměn s tím, že tato služba je
dána za úplatu. "

sdělujeme:

Na základě Vašeho výše uvedeného požadavku do této kategorie spadají pozemky parč. č.
4416/1, parč. č. 4416/2 a pare. č. 4416/5, vše v k.ú. Brno - Řečkovice.

Na tomto místě je vhodné Vás upozornit na skutečnost, že dle § 14 odst. 2 zák. č, 106/1999 Sb.,
o svobodnéni přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze žádosti musí být zřejmé,
kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel doniáhá poskytnutí informace ve smyslu
tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
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