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,

Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 16.06.2021 doručena prostřednictvím
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 jste požadoval poskytnutí informace v následujícím znění:
„Rád bych si koupil garáž. Je na pozemku parc. č. 794/6 na Žižkově ulici v Brně a rád bych věděl,
rozhoduje o tom, jestli tam bude výstavba nebo ne. Pokud o tom nemáte žádné informace, potřebuji
zjistit, kdo dává podklady ke schválení městskému zastupitelstvu, kdo určuje, jestli se to bude
likvidovat nebo ne, abych se ho mohl zeptat.“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Odboru majetku ÚMČ BS, který
poskytl následující informace: Předmětný pozemek p. č. 794/6, k. ú. Veveří je ve vlastnictví
statutárního města Brna a svěřen do správy městské části Brno-střed. Odbor majetku ÚMČ BS
jakožto správce předmětného pozemku nemá žádné informace o záměru výstavby či zřízení parku
v této lokalitě. O dispozici s nemovitým majetkem rozhoduje vždy s konečnou platností vlastník,
v tomto případě tedy statutární město Brno.
Doporučujeme Vám se proto obrátit na vlastníka pozemku, Statutární město Brno, Magistrát města
Brna, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno, ID datové schránky: a7kbrrn, elektronická adresa:
posta@brno.cz.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
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