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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Stavební úřad MěÚ Hustopeče obdržel dne 15.11.2018 žádost, o poskytnutí informace ve smyslu
zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o záměr „Hustopeče – Křížový kopec – Inženýrské sítě“ stavebníka Obnova realit s.r.o.,
IČO 02257271, v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c),
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon"), prověřil výše uvedenou záležitost a sděluje následující:
−

Prosím o poskytnutí informace ke stavu řízení o dělení pozemku (Č.j. MUH 27107/17/13)

– Pod výše uvedeným Č.j. byl dne 6.4.2017 vydán pro spol. Obnova realit s.r.o., IČO 02257271,
souhlas s dělením pozemku dle GP č. 3597-32/2017
−

... a o výstavbě inženýrských sítí (Č.j. MUH 7182/18/13) na parcele č. 4792/47, vlastník Obnova realit s.r.o.

– Pod výše uvedeným Č.j. bylo dne 23.1.2018 vydáno pro spol. Obnova realit s.r.o., IČO 02257271,
územní rozhodnutí č. 4/2018 na akci „Hustopeče – Křížový kopec – Inženýrské sítě“
−

V jakém stavu je toto řízení, proč bylo přerušeno nebo zdali již bylo rozhodnuto, případně další související řízení,
která vede stavební úřad.

– Územní rozhodnutí č. 4/2018 bylo na základě přezkumného řízení, rozhodnutím Odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ze dne 12.8.2018 zrušeno.
– Územní řízení je v současné době přerušeno a investor byl vyzván k doplnění dalších dokladů,
které vyplynuly z Rozhodnutí OÚPSŘ KrÚ JmK Brno.
– Žádné další řízení v této věci stavební úřad nevede.
Otisk razítka
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