
Obecní úřad Sokolnice, okres Brno - venkov, PSČ 664 52 
s t a v e b n í   ú ř a d 

    Sp. zn.: 705/13/SÚ/JR            V Sokolnicích dne 13.5.2013 
       

  
 

S D Ě L E N Í 
 
Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
stavební zákon) obdržel dne 2.5.2013 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

Občanské sdružení PRO Sokolnice o.s., IČO 227 65 859 se sídlem Komenského 114, 
Sokolnice 664 52 žádalo o poskytnutí následující informace: 

Je nadepsaným správním orgánem vedeno jakékoliv správní řízení ve vztahu k pozemkům 
p.č. 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3367 v k.ú. Sokolnice? A to i k jednotlivým 
pozemkům. Pokud ano, prosíme o jejich identifikaci. 

Bylo nadepsaným správním orgánem vedeno jakékoliv správní řízení ve vztahu k pozemkům 
p.č. 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3367 v k.ú. Sokolnice v období od května 2012 do 
května 2013? A to i k jednotlivým pozemkům. Pokud ano, prosíme o jejich identifikaci. 

Vydal nadepsaný správní orgán jakékoliv vyjádření, souhlas, nesouhlas, rozhodnutí, apod. ve 
vztahu k pozemkům p.č. 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3367 v. k.ú. Sokolnice 
v období od května 2012 do května 2013? A to i k jednotlivým pozemkům. Pokud ano, 
prosíme o jejich identifikaci. 

K uvedené žádosti uvádí stavební úřad následující: 

V současné době nevede stavební úřad žádné správní řízení ve vztahu k pozemkům p.č. 3358, 
3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3367 v k.ú. Sokolnice. 

V období od května 2012 do května 2013 nevedl stavební úřad žádné správní řízení ve vztahu 
k pozemkům p.č. 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3367 v k.ú. Sokolnice. 

V období od května 2012 do května 2013 vydal stavební úřad dne 5.3.2013 pod sp.zn. 
172/13/SÚ/EH vyjádření o možnosti funkčního využití pozemku p.č. 3359, k.ú. Sokolnice 
z hlediska schváleného územního plánu obce Sokolnice vyhlášky č. 02/2002. 

 
 
 
 

 
          Jana    R o b e š o v á 

          technik stavebního úřadu  
 
      
 
 
Obdrží prostřednictvím datové schránky: 
PRO Sokolnice o.s. se sídlem Komenského 113, Sokolnice 664 52 

Dále obdrží: 
Spis SÚ 


