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krukám vážené pani' C'sio jednac" A3lF2jZ1_2-^00
Ing. arch, Ludmily Pavlíčkové, vedoucí odboru PoČet listu _p9čět spisový znak:

vyřizuje:

Klára Haladová, koordinátor bytových projektů " " "" m .

V Praze dne 22.2.2021

Věc: Žádost o vyhotoveni kopii listin- dle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paniinženýrko,

V návaznosti na naši dřivějsi spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopii určitých listin, které jsou
podstatnými listinami ve stavebních řkení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se
realizu jí na území vaší městské části. Opět se jedná zejména o dva dokumenty - o územní rozhodnutí a
stavební povolení týkajIcI se výstavby bytových domů, samozřejmě za před pokladu, že již byly pravomocně
vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na konkrétni bytový p'ojekt
vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí příp. Přiděleni čísla popisného, prosíme i o kopii tohoto
dokumentu. Seznam konkrétních bytových projektů přikládáme dále, O vyhotovení kopiítěchto dokumentů
si dovolu jeme požádat na základě zákona 106/1999 sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako
společnost, která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhajÍcÍ projekty nové
bytové výstavby ve Vašem městě. Urř·istění objektu lokalizujeme parcelním Číslem, na kterém se výstavba
odehrává nebo plánuje, název projek[u i developera vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací
dostupných na internetových stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se
bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním řkení, proto považujeme za kiíčovou
identifikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba probíhá. Pokud byste měli povědomí i o další
výstavbě, která je již ve stadiu schváleni a my ji doposud neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám tuto
informaci, pokud je to možné, poskytnete.

S pozď rave m

PřIloha: Seznam projektů pro vyhotoveni kopii dQkumentů
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ERNO-hAĚSTC ŘEČKCN1CE KOŔENSKÉHQ 49'14'3/.E96'N, 16"34'47.254"E 540/2, 546/1 1 LV 65á EN1)EKA SBD, stavební bytwé drubNo, jundrwská 1101!48,
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Devebper název Obchôdni název prqektu Městský obvod Katastrálni území Ulice GPS Parcdni čKb domů vlastnictví POŽADOVANY DOKUMENT

ENDEKA DŮM KoŘENsKÝ.REKoN$TRUKcE-DRUZsTEvNi BRNO-MĚSTO ŘEČKOVICE KOŘE Yi-' 310 49°14'37.696"N, 16'34'47.254"E 546/2, 546/1 1 LV659 ENDEKA SBD, stavební bytové druZsNo, Jundrovská ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ,1101/48, 624 00 Brno -Komín STAVEBNÍ POVOLENÍ

REZIDENCE KRÁLOWA-REKONSTRUKCE- BRNO-MĚSTO ŘEČKOVICE KRÁLOVKA 49"15'21.833'N, 16"35'15.070'E 2736 1 LV 1530 PEGAS SBD, bytové družstvo, Grmelova 56/3, 639 00 Brno - ÚZEMNÍ ROZHODN UTÍ,pegas real development DRUŽ3TEVNĹ Štýřice STAVEBNÍ POVOLENÍ
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