
Vypraveno dne

- 2 -ů:i- ZUZ1
Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Stavební úřad
Palackého nám. 11,621 00 Brno

Číslo jednací Oprávněná úřední osoba:
MCBRMH/0014l9/21/2 100/PALU Ing. arch. Ludmila Pavlíčková
K p'odání tel.: 541 421 732

fax: 541 226 124
Spisová značka e-mail: pavlickova@reckovice.bmo.cz
S MCBRMH/001342/21/2100/PALU

V Brně dne: 2. 3.2021
Počet stran: 2+přílohy
Vaše číslo jednací:

Poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., přijaté podatelnou ÚMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 22. 2. 2021, zaevidované pod č. j. 1342/21/2100 a opakovaně zaslané
přílohy žádosti s upřesňujícími údaji přijaté podatelnou ÚMČ dne 24. 2. 2021, zaevidované pod Č. j.
1396/21/2100, cit.:
,, ... bychoin Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnýnii listinami ve
stavebních řízení (ýkaiících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizlgí na území vaší
iněs/ské části. Opět se jedná zejména o dva dokumenjy - o územní rozhodnutí a stavební povolení ýkající
se výstavby bytových domů, samozřejmě za předDok/adu, že již byly pravoniocně vydány, přPadně o ten z
dokíunentů, kteíý již byl vydán. V přl>adě, že již bylo na konkrétní' bytový projekt vydáno pravomocné
Kolaudační rozhodnuti přijz Přidělení čísla popisného, prosíme i o kopii tohoto dokumentu. Seznam
konkrétních bytových projektů přikládáme dále. O vyhotoveni' kopií těchto dokunientů si dovo/ujeine
požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodnán přístupu k inforjnacím, jako společnost,
která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhujako celku. "
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sdělujeme:

l. Infonnace k objektu na pozemku parč. č. 546/2 a 546/1 v k. Íl. Řečkovice Váin již byla poskytnuta na
základě Vaší žádosti ze dne 16. ll. 2020, a to opatřením Č. j. MCBRMH/009043/20/2100/PALU ze
dne 27. 11. 2020, spolu s usnesenitn o částečném odtnítnutí poskytnutí informace,
Č. j. MCBRMH/00923 1/20/2100/PALU ze dne 27. l l. 2020, oba dokumenty ze spisu
zn. S MCBRMH/008974/20/2100/PALU. O kolaudační souhlas stavebník dosud nepožádal.
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2. Ke změně dokončené stavby na pozemku pare. č. 2736 v k. ú. Řečkovice nebylo vydáno územní
rozhodnuti, ani stavební povolení; ale bylo využito zjednodušujících postupů podle stavebního zákona.
V příloze zasíláme anonymizované kopie opatření nahrazujících žádané územní rozhodnutí a stavební
povolení:
- Územní souhlas spis.zn. S MCBRMH/003756/20/2100/SVDE,

Č. j. MCBRMH/003766/20/2100/SVDE ze dne 30. 4. 2020.
-" Souhlas s provedeníin ohlášeného stavebního záměru spis. zri. S MCBRMH/Oll721/19/2]00/SVDE,

č. j. MCBRMH/003507/20/2100/SVDE ze dne 6. 5. 2020.
O kolaudační souhlas stavebník dosud nepožádal. Stavba má přiděleno č.p. 836 k.ú. Řečkovice. Toto
číslo popisné objektu zůstane i po dokončení měny stavby. Číslo popisné je evid váno v Katastru
nemovitostí (LV 1530 k.ú. Řečkovice) i v RÚIAN.
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Ing. arch. Ludmila Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přílohy:

- anonymizovaná kopie dokumentu č. j. MCBRMH/003766/20/2100/SVDE ze dne 30. 4. 2020,spis.zn. S MCBRMH/003756/20/2100/SVDE (ÚZEMNÍ SOUHLAS)

- anonymizovaná kopie dokumentu č. j. MCBRMH/003507/20/2100/SVDE ze dne 6. 5. 2020,
spis. zn. S MCBRMH/01172Wl9/2100/SVDE (SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO
STAVEBNÍHO ZÁMĚRU)
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