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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 13.09.2021
Vážený pane magistře,
Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 13.09.2021 doručena prostřednictvím
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 jste požadoval poskytnutí následujících informací:
„V měsíci květnu 2021 došlo v mojí přítomnosti na základě mojí žádosti k odbornému přeměření bytu
č.
. Na základě toho byl vyhotoven nový výpočtový list, kdy
původně označená místnost „předsíň“ s velikostí 19,95 m2 byla změněna a přejmenována na
„chodba“ s plochou 22,2 m2.
Při přejmenování předsíně (chodby) v bytě č. pravděpodobně došlo k tomu, že do nově vypočítané
plochy byly započteny i plochy mezidveřních prostor a plocha místnosti se tak zvětšila o více než 2
m2.
1. Žádám o poskytnutí informací, zda byly plochy mezidveřních prostor chodby (předsíně)
započteny do celkové plochy místnosti i v ostatních bytech v domě
, nebo zda
bylo takto postupováno pouze v případě bytu č. ?
2. Dne 31. 5. 2021 jsem prostřednictvím podatelny ÚMČ písemně požádal o vrácení přeplatku
nájemného. Žádám o poskytnutí informací, kdy konkrétně a jak konkrétně byla tato moje
žádost vyřízena?“
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Správě nemovitostí MČ Brno-střed a
Odbor bytovému ÚMČ BS. K otázce č. 1 Vám sdělujeme, že pasportizace (zaměřování) proběhla u
všech bytů ve správě MČ Brno-střed stejným způsobem, tedy jsou zaměřovány plochy včetně všech
výklenků a mezidveřních prostor. K otázce č. 2 týkající se Vaší žádosti o vrácení přeplatku nájemného
Vám sdělujeme, že Vaše žádost byla vyřízena na Odboru bytovém ÚMČ BS, a to sdělením ze dne
07.10.2021, č. j. MCBS/2021/0168150/ZILV.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
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