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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23.05.2021
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 23.05.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační
zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti směřované na Odbor dopravy ÚMČ BS jste požadovali poskytnutí přehledu všech
úkonů, které tento odbor vykonal, ve věci odstranění autovraku Renault Twingo na Tvrdého ulici
v Brně, a to od 01.09.2020 do data podání informace.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Odboru dopravy ÚMČ BS, který
k Vaší žádosti sděluje, že ve věci odstranění vraku vozidla tovární značky Renault Twingo ode dne
01.09.2020 nebyl ze strany tohoto odboru proveden žádný úkon, neboť příslušným správním
úřadem k ulici Tvrdého je Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Ode dne 01.09.2020 Odbor
dopravy ÚMČ BS obdržel na vědomí od Odboru dopravy MMB rozhodnutí č. j.
MMB/0137467/2021 ze dne 01.04.2021, kdy byl návrh vlastníka Brněnské komunikace a.s.
k uložení povinnosti odstranit vrak vozidla zamítnut. Další informace k vraku nám nejsou známy.
Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy ÚMČ BS není příslušným správním úřadem v předmětné
věci, doporučujeme Vám se s žádostí o informace obrátit na Odbor dopravy Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno; elektronická adresa: posta@brno.cz; ID datové schránky: a7kbrrn.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

