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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Vážené                                                        ,  
 
dne 31. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost ve věci poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je u nás vedena pod č. j. 
MCBSLI/04859/17. 

 
K Vaší žádosti o textu: „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění; Žadatel: 
Společenství vlastníků Krymská 9, Brno, IČO: 024 72 651, se sídlem Krymská 372/9, 625 00 Brno-Starý Lískovec; 
Předmět žádosti: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Vás tímto žádáme o poskytnutí informací ohledně povolení stavby – tj. dokumentu, kterým se rozhodlo o výběru 
pozemku parcelní číslo 2367/19 v k. ú. Starý Lískovec pro tuto stavbu, dále územního souhlasu a k němu všech 
doložených vyjádření dotčených orgánů státní správy, které se týkají stavby na pozemku parcelní číslo 2367/19 v k. ú. 
Starý Lískovec. Dále žádáme o poskytnutí smluvního vztahu s vybraným zhotovitelem díla, doložení rozhodnutí o výběru 
zhotovitele této veřejné zakázky, ceny díla a termínu dokončení. Uvedené informace poskytněte spolu s požadovanými 
dokumenty elektronickou formou v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na e-mailovou 
adresu:                                    , 

 
uvádíme požadované informace:  
 
-výběr pozemku p. č. 2367/19 k ú. Starý Lískovec – usnesením Rady městské části Brno-Starý Lískovec ze 
dne 4. 5. 2016, 45. schůze, bod 10 – viz příloha  
-územní souhlas č. j. MCBSLI/02520/17/OVÚP/Urb ze dne 26. 4. 2017 vydaný Odborem výstavby a 
územního plánování Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno – viz 
příloha  
-doložená vyjádření účastníků, dotčených správních úřadů a ostatních – viz příloha   
-smlouva o dílo č. 09 9 500 17 00113 s vybraným zhotovitelem díla – viz příloha (smlouva je veřejně 
přístupná v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2537178) 
 -výběr zhotovitele veřejné zakázky – usnesením Rady městské části Brno-Starý Lískovec ze dne 28. 6. 
2017, 83. schůze, bod 3 – viz příloha.     

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                             Bc. Eva Novosádová 
                                                                                                                   vedoucí odboru 
                                                                                                                     všeobecného 
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