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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 07.03.2022
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 07.03.2022 doručena
prostřednictvím datové schránky 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 požadoval poskytnutí informace týkající se staveb areálu na Kamenné 178/7, 639
00 Brno, či některého z pozemků p. č. 677, 676/2, 652/2, 671/1, 671/2, 678/3 v k.ú. Štýřice, a to zda
je projednáván záměr stavby nových nemovitostí nebo záměr změny, úpravy či odstranění
současných staveb nebo změna jejich užívání, nebo zda byl podán návrh či zahájeno správní řízení
týkající se stavební činnosti na výše uvedených stavbách či pozemcích.
K Vaší žádosti tímto sdělujeme, že k výše uvedeným pozemkům eviduje Stavební úřad ÚMČ BS
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou Vám v anonymizované podobě zasíláme
v příloze tohoto přípisu.
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

Příloha:
- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MCBS/2020/0195607 (4 str.)
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Statutární město Brno

ňtstská část Brno-střad
Dominikinski 2 60< 69 Srno
Doručeno IB 12 ?020 10 34
ncBS/2e20/ei956e7

Adresa příslušného úřadu
Úřad: Úřad městské části Brno-střed

listy3 p/llohy 1

Ulice: Dominikánská 264/2
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bc01«s773918c4

PSČ. obec: 601 69. Brno

Věc: ZADOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTI O UMÍSTĚNI STAVBY
v územním řízení

ve zjednodušeném územním řízení

podle ustanoveni § S6 ve spojení s § 79 a 85 zákona č. 183/2006 Sb.. o územnim pláno\'ánť a stavebním
řádu (stavební zákon) a§ 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnčjší úpravě ú/emniho
rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu.

ČASTÁ
I. Idcntinkacni údaje stavby
(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby - obce.
ulice, číslo popisné / evidenční)
Bytovv duní Kamenná Brno - novostavba BD v proluce a rekonstrukce domu ve vnitrobloku.
Adresa: Město Brno. ulice Kamenná 7, 639 00 Brno

II. Pozťmky, na ktcnch se stavba umisťuje
katastralni územi

parcelní č.

Štvřice

652/2

Štýřice

671/1

^

druh pozemku podle katastru
Zahrada

131

Ostatní plocha

417

Zastavena plocha a nádvoří

131

Štýřic:e

v
671/2 ^t

Šivřiice

676/2 J^| Zastavěna plocha a nádvoří

Štýřice

Štýřice

677

-t4

678/3 ^

v v méra

neniovitostť

26
-L

Zastavená plocha a nádvoří

404

Ostatní plocha

30

Umisťuje-li se stavba / žíněná stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsa/.enc
v tomto bodě v samostatné příloze: D ano ^ ne

l

D závěr zjišťovacího řízeni, kterým se stanoví, že stavba /jeji změna ncmir/tí mil vý/.namnv vliv na
životní prostředí

Q stavba / změna stavby vvžaduie posouzení ieiích vlivů na životní prostředí:
D stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydáni rozhodnuti - žadatel
doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životni proslřcdí
D stavba / žíněná stavby bude posouzena souběžné s územniin ří/.eniin - žadatel přcdloži současné
dokumentaci vlivu záměru na životni prostředí

V Boskovicích dne 09.12.2020
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podpis

D k bodu II. žádosti
D k bodu 111. žádosti
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Zmocnění k zastupování
Udélené dle § 33 iákona 500/20:'4 Sfc. Sfcróvni fód

Zmocnitel (osoba zmocňuiícf)
Redfoody s.r.o.
07071574
Česká 1046/21. Létavice 67961

Jméno (název firmy);

Rodné číslo (IČO)
Adresa (sídlo):
Zmocněnec (osoba zmocněnáV

Adresa (sídlo):

ZÁŘI architects s.r.o.
08194149
Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01

Zastoupena:

Ing. arch, Pavel Richter

Název firmy:

IČO

Zmocn.tel dává zmocněnci plnou moc k

• zastupováni" v rámci územního souhlasu o ohlášení stavby (územního řízení a
stavebního povoleni") na stavebním úřade a s tím spojená další jednání na
veškerých úřadech a institucích

* k přijímání písemností a rozhodnuti" orgánů státní" správy a organizací
* k podávání žádostí a písemností orgánům státní správy a organizacím
Ohledné veškerých stavebních záměru zmocnitele na parcele č. 652/2. 671/1. 671/2.

676/2, 677, 678/3 ku. Štýrice (610186). (název projektu: Bytový dům Kamenná Brno)
Zmocněnec plnou moc přijímá.

V Boskovicích, dne 15.12,2020
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Zmocněnec (Ing. arch. Pavel Richter)

Zmocnitel (Redfoody s.r.o.)

