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POS KYTNUTÍ 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 4.1.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace. Z vaši žádosti stavební úřad vyrozuměl že 
požadujete následující informace:  

„ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení  
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o  

společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,  
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby“. 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žá dáme alespoň o tyto 
informace: 
-  identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO 

právnické osoby) - Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co 
stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) - lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním 
území, parcelním čísle nebo ulici) - druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného 
dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.“ 
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Odpověď stavebního úřadu na výše uvedené:  
Stavební úřad vydal za období od  01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro 
právnické osoby“: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení -0 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - 0  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí - 0 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - 0 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) - 0   
- územní souhlas, společný územní souhlas - 0 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí- 0   
- stavební povolení - 0 
- stavební ohlášení - 0 
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení  - 0 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy - 0  
- návrh veřejnoprávní smlouvy  - 0 
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní 

souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o 
zahájení územního řízení, stavebního řízení  - 0 

- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů - 0 
 
 
 
Ing. Lukáš Kopecký 
referent stavebního úřadu 
 

 

 
Doručí se: 

-  Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32,150 00 Praha, IDDS: dc5q2wa 


