Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2021/0186860/VACT
K podání: MCBS/2021/0179766/VACT
Spisová značka: 2010/MCBS/2021/0179766/2
Vyřizuje: Mgr. Tereza Václavíková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 08.11.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 25.10.2021
Vážená paní inženýrko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 25.10.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací týkajících se pozemků par. č. 1144
a 1145 v k. ú. Veveří (na adrese Lidická 77, Brno): Zda bylo v období od 01.01.2020 zahájeno nějaké
řízení či jiný postup u Stavebního úřadu ÚMČ BS a pokud ano, jaké. Zároveň jste žádala poskytnutí
kopií všech takových podání vážících se k výše uvedeným parcelám, a také všech kopií veškerých
výstupů StÚ ÚMČ BS k témuž.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
k Vaší žádosti sděluje, že na pozemku par. č. 1144 v k. ú. Veveří je v požadovaném období vedeno
jedno řízení na základě podané žádosti, jejímž předmětem je záměr odstranit stavbu na pozemku par.
č. 1144 v k. ú. Veveří. V příloze Vám zasíláme podanou žádost, výzvu k odstranění nedostatků
podání a usnesení o přerušení řízení.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- Žádost o povolení odstranění stavby (10 str.)
- Výzva k odstranění nedostatků podání (2 str.)
- Usnesení o přerušení řízení (2 str.)
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Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0081405/SRBJ
K podání: MCBS/0073701/2021
Spisová značka: 3200/MCBS/0073701/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 17.05.2021

LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s„ náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Řízení o změně v užívání stavby nazvané „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická
77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno

USNESENÍ
O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst.
§ 128 odst. 4 stavebního zákona žádost podanou dne 05.05.2021 vlastníkem stavby, kterým je

společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL

SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupená na
základě plné moci společností LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno,
jejímž předmětem je záměr odstranit stavbu s názvem:
„Areál
Lidická 77 - bourací práce - II. etapa",
)»•'
Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad
I.

podle úst. § 64 odst. l písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní řád), správní řízení ve výše uvedené věci
přerušuje,
II.
dle úst. § 39 odst. l správního řádu
určuje lhůtu
k odstranění nedostatků podané žádosti,
a to do 30.11.2021.

Pokud nebude žádost doplněna v rozsahu uvedeném ve výzvě ze dne 17.05.2021 č.j.
MCBS/2021/0081739/SRBJ, bude řízení ve shora uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l
písm. c) správního řádu zastaveno.

Č.j. MCBS/2021/0081405/SRBJ
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Účastník řízení stanovený podle úst. § 27 odst. l písm. a) správního řáduje: LESAN, s.r.o., IČO
25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a REÁL SPEKTRUM, a.s, IČO 25314718, náměstí

Republiky 656/8, 11000 Praha.
Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 05.05.2021 pod č. j. MCBS/2021/0073701 žádost o povolení
odstranění stavby s názvem: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa". Lidická 77, č.p. 718,
pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno od vlastníka odstraňované stavby, kterým je
společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
Jelikož žádost není úplná, stavební úřad vyzval žadatele opatřením ze dne 17.05.2021
č. j. MCBS/2021/0081739/SRBJ, aby odstranil nedostatky podané žádosti a dále jej upozornil, že
pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora
uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno. Stavební úřad tímto
usnesením určil podle úst. § 39 odst. l správního řádu přiměřenou lhůtu k provedení úkonu
(odstranění nedostatků podané žádosti), protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Stavební
úřad určil více než 6 měsíční lhůtu k doplnění, jelikož ji ze své praxe a s ohledem na rozsah
požadovaných podkladů považuje za přiměřenou. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani
porušena rovnost účastníků. Současně tímto usnesením správní řízení přerušil.
Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle úst. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského
náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna,
Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Usnesení
je oznámeno žadateli doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení usneseni nebo nejpozději po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí nebo
doručeno do datové schránky. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání nemá v souladu s úst. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné. Náležitosti odvolání jsou stanoveny v úst. § 82 odst. 2
správního řádu.
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REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha
zastoupená

2. LESAN, s.r.o.. Lidická 718/77, 602 00 Brno

Dále obdrží
3. oprávněná úřední osoba
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Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0081739/SRBJ
K podání: MCBS/0073701/2021
Spisová značka: 3200/MCBS/0073701/2021
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Jana Srbová, tel.: 542 526 416
Brno 18.05.2021
LESAN, s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha

Řízení o změně v užívání stavby nazvané: „Areál Lidická 77 - bourací práce - II. etapa", Lidická
77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební
úřad příslušný podle úst. § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil podle úst.
§ 128 odst. 4 stavebního zákona žádost podanou dne 05.05.2021 vlastníkem stavby, kterým je

společnost LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno a společnost REÁL
SPEKTRUM, a.s., IČO 25314718, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, zastoupená na
základě plné moci společností LESAN, s.r.o., IČO 25504452, Lidická 718/77, 602 00 Brno,
jejímž předmětem je záměr odstranit stavbu s názvem:
„Areál
Lidická 77 - bourací práce - II. etapa",
)»•'
Lidická 77, č.p. 718, pozemek par.č. 1144, k.ú. Veveří, obec Brno.

Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neobsahuje předepsané náležitosti nezbytné pro
posouzení záměru, stavební úřad ve smyslu úst. §128 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s
úst. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),
vyzývá

žadatele, aby odstranil nedostatky podané žádosti, tj. aby doplnil chybějící náležitosti dle úst. §
128 odst. l stavebního zákona

do 30.11.2021,
v níže uvedeném rozsahu:

plnou moc k zastupování společnosti REÁL SPEKTRUM, a. s.,

projektovou dokumentaci (dále jen PD) zpracovanou dle přílohy č. 15 k prováděcí
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (Náležitosti

Č.j. MCBS/2021/0081739/SRBJ

str.2

dokumentace bouracích prací), ze které bude jednoznačně patrný rozsah bouracích prací
zahrnutých do II. etapy,
• v dokladové části PD budou případně aktualizována stanoviska dotčených vlastníků nebo
provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám provádění prací
a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech, kteří mohou být záměrem
bourání II. etapy dotčeni, a to v případě pokud vypršela platnost jejich stanoviska,
• případně další podklady, které vyplynou z doplnění žádosti.
Pokud nebude žádost doplněna v uvedeném rozsahu a lhůtě, bude správní řízení ve shora
uvedené věci v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.
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Statutami město Brn

něslská část Brno-stř
Dominikánská 2, 601 69 Srno

Příloha c. 15 k vyhlášce c. 503/2006 Sb.
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Adresa příslušného úřadu
Úřad: Úřad městské části Bmo-střed
Ulice: Dominikánská 264/2

PSČ, obec: 601 69 Brno
ť

Věc:

ŘÍZENI O POVOLENÍ ODSTRANÉNJ STAVBY

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČASTÁ
I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava
(označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)
Název stavby. AREÁL LIDICKÁ 77 - Bourací práce - II. Etapa
Zahrnuje:

SO- 001 Demolice zbylých částí štítových stěn a suterénů budov A+B
SO- 002 Demolice poslední stěny tvořící plot na hraně pozemku budov C+D
SO- 003 Demolice poslední stěny tvořící plot na hraně pozemku budovy E
SO- 005 Demolice poslední stěny na hraně pozemku budovy budova G
SO- 006 Demolice poslední stěny na hraně pozemku a 1PP budovy H
Místo stavby: Lidická 71 8/77, Brno 602 00
Katastrální území: Veveří [6 103 72]
Pozemky dotčené stavbou: 1144

Jedná-li se o více staveb, zařízení nebo pozemků, vlastník připojí údaje obsažené v tomto bodě
v samostatné příloze: D ano ^ ne

II. Vlastník stavby / zařízení l pozemku, na kterém se nachází terénní úprava
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její

podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, 1C, bylo-li
přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem
trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, 1C, bylo-li přiděleno,
adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu
oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
LESAN, s.r.o., se sídlem: Lidická 718/77, 602 00 Brno, 1C: 255 04 452
zastoupená Ing. Miroslavem Kachlíkem, jednatelem
a

REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem:, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha l. Staré Město,
10:25314718
zastoupená panem Františkem Koknou, předsedou představenstva
Telefon/mobilní telefon: Fax / e-mail:
Datová schránka:

LESAN, s.r.o. datová schránka: i5jh9sk
REAL SPEKTRUM, a.s. datová schránka: qgyfyfg
Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano U ne

III. Vlastník jedná

[El samostatně LESAN, s.r.o., se sídlem: Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 255 04 452
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena
v samostatné pnloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro domčování, není-li shodná s místem trvalého pobytu;

právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, 1C, bylo-li přiděleno, adresu sídla
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat
jménem právnické osoby):
REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha l. Staré Město,
1C: 25314718
zastoupená

LESAN, s.r.o., se sídlem: Lidická 718/77, 602 00 Brno, 1C: 255 04 452
zast. Ing. Miroslavem Kachlíkem, jednatelem
Telefon / mobilní telefon:
Fax / e-mail:

Datová schránka: i5jh9sk

^

IV. Vlastnická práva k pozemku zastavěnému odstraňovanou stavbou nebo zařízením
Pozemek parc. č. 1144, katastrální území: Veveří
Vlastník:

shodný s vlastníkem stavby
jiný vlastmk (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu;
právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, 1C, bylo-li přiděleno, adresu sídla
popřípadě též adresu pro domčování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat
jménem právnické osoby):

Jedná-li se o více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
D ano ^ ne

V. Údaje o odstraňované stavbě / zařízení / terénní úpravě a její popis
(obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních
a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby, členění stavby, technické nebo výrobní zařízení
stavby, výška / hloubka / výměra teréimí úpravy včetně uvedení odtokových poměrů)
Jedná se o demolici pozůstatku konstrukcí po bývalých objektech, zahrnující ponechané stěny
na katastrální hranici, které tvoří oplocení do doby nové výstavby a suterénní prostory.
Zastavěná plocha
1PP Objekt A-cca 264
1PP Objekt B-cca 343
l PP Objekt H-cca 36,5
Rozměry

Pozůstatky konstmkcí (štítových stěn) objektu A - severní část sahá do výše štítu sousední
nemovitosti výšky cca 17,5 m
Pozůstatky konstrukcí (štítových stěn) objektu A - jižní část sahá do výše štítu sousední
nemovitosti výšky cca 9,5 m

Pozůstatky objektu A - dříve administrativní budova v uliční části A - jedná se pouze o
demolici části ponechaných štítových stěn a přilehlých konstrukcí v délce cca 7m a částečného

1PP rozměru cca 20x13 m. Severní štítová stěna sahá do výše štítu sousední nemovitosti výšky
cca 17,5 m, jižní sahá do výše štítu sousední nemovitosti výšky cca 9,5 m
Pozůstatky objektu B - dříve administrativní budova pravé dvorní křídlo -jedná se pouze o
demolici ponechané stěny (výšky 1,8 m) na katastrální hranici a 1PP rozměru cca 8,6x38,3 m.
Pozůstatky objektu objektů C + D - dříve skladový objekt - jedná se pouze o demolici
ponechané stěny (výšky 1,8 m) na katastrální hranici.
Pozůstatky objektu E - dříve přístřešek pro parkování- jedná se pouze o demolici ponechané
stěny (výšky 1,8 m) na katastrální hranici.
Pozůstatky objektu G - dříve garáže -jedná se pouze o demolici ponechané stěny na katastrální
hranici, z části tvořící oplocení výšky 1,8 m, zbylá část je výšky cca 3,9 m.
Pozůstatky objektu H - dříve výrobní a skladový objekt - jedná se pouze o demolici ponechané
stěny na katastrální hranici, z části tvořící oplocení výšky 1,8 m, zbylá část je výšky cca 3,9 m
a částečné l PP.

Odstraňovaná stavba obsahuje azbest:

ano

ne

Statistické údaje (u stavby - budovy obsahující byty):

celková podlahová plocha budovy

v

počet a velikost zanikajících
bytů:,

rok vzniku zanikajících
bytů..

užitková plocha zanikajících bytů v m2 (bez plochy nebytových
prostor).
obytná plocha zanikajících

bytů.
počet zmšených
bytů.

počet zanikajících podlaží, v nichž zanikají
byty.

VI. Způsob odstranění stavby / zařízení / terénní úpravy

2

m

dodavatelsky- název a sídlo stavebního podnikatele, (pokud je znám), 1C, bylo-li přiděleno:

D svépomocí (pouze u staveb stavby / zanzení / terénních úprav, které nevyžadovaly stavební
povolení) -jméno a příjmení:
stavbyvedoucího (pokud stavba obsahuje azbest), spolu s uvedením čísla, pod kterým
je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že
bude ndit provádění stavby je v samostatné příloze
osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné
prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o
její kvalifikaci je v samostatné příloze

K odstranění stavby / zařízení / terénních úprav budou použity trhaviny D ano

ne

Vil. Užití sousedního pozemku
K odstranění stavby má být použit sousední pozemek

ano

ne

Pozemek popřípadě pozemky, které mají být užity k odstranění stavby:
katastráhií území

parcelní č.

vlastník pozemku

Jedná-li se o užití více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano ^1 ne

Vlil. Údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál
uloží

Dodavatel stavby bude s odpady nakládat v souladu s platnými předpisy. Bude dodržována
vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb. a zákona č.l 85/2001 Sb. o odpadech
a jejich likvidaci v průběhu demolice stavby.
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do
vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k
využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.
Se stavebními odpady se bude nakládat na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem stavby,
při nakládání s odpady povede dodavatel evidenci odpadů.
Podrobnosti viz. Souhrnná technická zpráva odst. B.4 písm. h)
IX. Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací
Zahájení 10/2021
Ukončení 10/2023 (24 měsíců v období od 10/2021 - 10/2023)

X. Údaje o tom, jak bude upraven a využit uvolněný pozemek
Po demolici objektů bude započato s výstavbou nového záměru, který není součástí této
dokumentace.

v

z^^ít

.dne.

5~. 5~ . ďZo ^-/

podpis

ČÁST B
Přílohy ohlášení odstranění stavby:

1^1 l. Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující
k odstranění stavby / zařízení / terénních úprav, pokud stavební úřad nemůže
existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
2. Plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby / zařízení / terérmích
úprav.

^ 3. Dokumentace bouracích prací podle pnlohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb, jejíž
součástí jsou:

- závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená
doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů,
pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního
předpisu hájí, odstraňováním stavby dotčeny,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu odpojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu.
4. U staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude
řídit odstraňování stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude
vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně
způsobilý).
5. Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

D 6. Další přílohy podle části A:
d k bodu I.žádosti
k bodu II. žádosti

D k bodu IV. žádosti
O k bodu Vil. žádosti

Informace o pozemku

^uw^

Parcelní číslo:

n 440

Obec:

BŁQQ_[582786]0

Katastrální území:

Veveří f610372]

Číslo LV:

914

Výměra [m2]:

4752

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

~

»:,

6

o

Mapový list:
U rčení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

It]

Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

Veveří Í41163910: č. p. 718; stavba občanského vybavení

Stavba stojí na pozemku:

D. č. 1144

Stavební objekt:

č.D.7180

Ulice:

Lidická 0

Adresní místa:

Lidická 718/770

Vlastníci, jiní oprávnění
Pódii

LESAN, s.r.o., Lidická 718/77, Veveří, 60200 Brno

1/2

REAL SPEKTRUM, a.s., náměstí Republiky 656/8, Staré Město, 11000 Praha 1

1/2

Způsob ochrany nemovitosti

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Zákaz zcizení

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
,'itot,ti napsali cenový 11 í-

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravsky kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město0

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.05.2021 07:00.
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