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POSKYTNUTÍ INFORMACE  

Úřad městské části města Brna, Brno – Bosonohy, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako 

povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

obdržel dne 25.1.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace. Požádali jste o následující informace:  

„informace týkajícího se domu s adresou: Hoštická 517/14, 642 00 Brno-Bosonohy 

a) Na základě dat vašeho úřadu, kolik bytů by měla tato stavba mýt? Pokud úřad nemá informaci 

o počtu bytů v tomto domě, prosím sdělte mi to. 

b) Podle informací Vašeho úřadu, je podkroví tohoto domu vedeno jako bytový nebo nebytový 

prostor? 

c) Podle informací, které má Váš úřad, jaká je podlahová plocha každého bytu v tomto domě? 

d) Podle informací Vašeho úřadu je každý byt v tomto domě tvořen více než jednou obytnou 

místností? 

e) Pokud má k tomuto domu Váš úřad nějakou dokumentaci, je možné ji pro mě zkopírovat?“. 

Odpověď stavebního úřadu na výše uvedené:  

ad a) Rodinný dům Hoštická 517/14 obsahuje 1 x bytovou jednotku, (1x ateliér v podkroví).   

ad b) V podkroví rodinného domu se nachází atelier – jedna místnost– nebytový prostor. 

ad c) Bytová jednotka se nachází v 1.NP a současně ve 2.NP. Podlahova plocha v 1.NP je cca 46,1 

m2, podlahová plocha ve 2.NP je cca 68,4 m2 celková podlahová plocha jednotky je cca 

114,5 m2.   

ad d) Ano. 

ad e) Ano. 
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