
Úřad městské části města Brna 
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Odbor výstavby a územního plánování 
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č.j.  
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Oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická   
tel. / mobil: 547 139 228 / 725 951 042   
e-mail: libuse.stozicka@staryliskovec.cz   
ID datové schránky 2rbbwxi   
 
 
Mgr. Jan Tulis  
advokát, substituční zmocněnec 
Vídeňská 277/68 
639 00  Brno 
 

Podání informací 
 

Dne 6.6.2013 jste podal Úřadu městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odboru výstavby a územního 
plánování žádost  

o informace: 

Vážení, 

dovoluji si Vás požádat o informaci, jaké stavby Váš úřad eviduje na pozemcích p.č. 1684/41, 1684/42, 
1684/45, 1684/46, 1684/5 U 1684/53. 1684/55, 1684/26, 1684/83, 1684/84, 1684/49, 1684/50 a p. č. 3243, 
všechny v k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, kdy tyto stavby byly postaveny, a na základě jakých povolení či souhlasů 
k jejich výstavbě došlo, a o laskavé zaslání kopií příslušných rozhodnutí. 

Informaci je možno poskytnout též elektronicky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví, nebo 
prostřednictvím datové schránky ID ydkfisy. 

S uctivým pozdravem, 
 
Mgr. Jan Tulis  
AK JUDr. Jana Tulise  
Vídeňská 68  
639 00 Brno  
IČ: 15194795 

 

Sdělujeme Vám následující: 

Pro stavby na výše uvedených pozemcích byly vydány tyto opatření stavebního úřadu: 

16.12.1996 č.j. OVÚP 806/96/T Sdělení k ohlášení terénních úprav a drobné stavby  (zpevněná plocha,  
      oplocení, mobilní buňka s chemickým WC) 

14.1.1997 č.j.  OVÚP 766/96/Z Sdělení k ohlášení terénních úprav a drobné stavby (zpevněná plocha,  
      oplocení, mobilní buňka s chemickým WC) 

14.4.1997 č.j.   OVÚP 214/97/T Sdělení k ohlášení drobné stavby (mobilní buňka, přístřešek  pro jedno   
      motorové vozidlo, zastřešení buněk, vydláždění přístupové cesty z ul.  
      Jihlavské pro chodník) 

23.9.1997 č.j.   OVÚP 679/97/T/R Stavební povolení (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty pro  
      obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a žumpa,  
      přípojka vody) 
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6.10.1997 č.j.   OVÚP 732/97/T Sdělení k ohlášení drobné stavby (oplocení pronajaté části pozemku,  
      instalace branky pro pěší u ul. Jihlavská, instalace výjezdové brány u ul. 
      Osová) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R1 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R2 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R3 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R4 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R5 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R6 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R7 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R8 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R9 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

9.2.1998 č.j.  OVÚP 928/97/T/R10 Kolaudační rozhodnutí (zpevněné plochy, oplocení, provozní objekty  
      pro obsluhu jednotlivých autobazarů, společné sociální zařízení a  
      žumpa, přípojka vody) 

3.3.1998 č.j. OVÚP 64/98/T/R Rozhodnutí č. 229 o umístění reklamního zařízení 

15.4.1998 č.j. OVÚP 65/98/T/R Rozhodnutí (sociální zařízení) 

16.6.1998 č.j. OVÚP 404/98/T/R Rozhodnutí (zpevněná plochy, oplocení, provozní objekt pro obsluhu  
      autobazaru) 

20.7.1998 č.j. OVÚP 292/98/T/R Rozhodnutí (zpevněná plochy, oplocení, provozní objekt pro obsluhu  
      autobazaru) 

11.2.2003 č.j. OVÚP 42/03/Zu Rozhodnutí (prodloužení termínu) 

27.2.2003 č.j. OVÚP 120/03/Zu/R Rozhodnutí (prodloužení termínu) 

31.3.2003 č.j. OVÚP 163/03/Zu/R Rozhodnutí (prodloužení termínu) 

27.2.2004 č.j. OVÚP 1131/164 souhlas mlčky k ohlášení stavby ( umístění 3ks mobilních buněk) 
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Za podání této informace povinný subjekt nebude žádat uhrazení vynaložených nákladů. Jelikož  příslušné 
dokumenty  nejsou v digitální podobě, za pořízení jejich kopií je nutno žadatelem předem uhradit částku 294,- 
Kč, slovy: dvě stě devadesát čtyři koruny. Po uhrazení uvedené částky Vám budou kopie příslušných dokladů 
vydány, případně zaslány poštou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Libuše Stožická 

vedoucí Odboru 
výstavby a územního plánování 

Obdrží: 
1. Mgr. Jan Tulis advokát, substituční zmocněnec, IDDS: ydkf3sy 
 
Na vědomí: 
2. Dr. Vratislav Pěchota, Jr., Esq.,, IDDS: jxqgnsf 
 zastoupení pro: Mary Anderson Eirich Kohn, 515 Bryant Avenue, Lindewold, New Jersey 08021, 
 Spojené státy 
 zastoupení pro: Michael Paul Kohn, 102 Country Chase Drive, Wind Gap, PA 18091, Spojené státy 
 zastoupení pro: Thomas Karen, 24 Rathmore Road, Cambridge CB1 7AD, Spojené království 
 zastoupení pro: Bettina Stapleton, 2 Waltham Close, Bedford MK41 8DL, Spojené království 
3. Nyugati PK a.s., IDDS: asmm8yv 
4. Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, IDDS: a7kbrrn 
5. Zdeněk Černý, Jihlavská č.p. 672/31, Brno-Starý Lískovec, 625 00  Brno 25 
6. spis 
 
 


