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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.04.2022
Vážená paní doktorko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 06.04.2022 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 ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací:
1. Poskytnutí aktuální Nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a ČR-Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje týkající se parkovacích stání v ulicích Sokolská a
Kounicova, včetně všech příloh a dodatků, včetně grafického či jiného vymezení těchto
parkovacích míst jako předmětu pronájmu, včetně ceny pronájmu. Dále poskytnutí
s nájemním vztahem souvisejících rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o
zvláštním užívání komunikace, na které by měla nájemní smlouva odkazovat a na základě
kterých došlo na pozemní komunikaci k umístění značení parkovacích míst.
2. Sdělení, kdy a jakým způsobem bylo v rámci Magistrátu města Brna (případně MČ Brnostřed) uzavření této smlouvy projednáno, v čí je kompetenci, kdo za ni odpovídá
3. Sdělení, zda, kdy a jakým způsobem bylo uzavření této smlouvy projednáno s veřejností
(zejména s rezidenty přilehlých obytných domů) a s jakým výsledkem
4. Sdělení, zda při projednávání bylo zohledněno, kolik parkovacích stání již je Krajskému
ředitelství PČR pronajato, kolik má Krajské ředitelství PČR zaměstnanců, kolik je obyvatelrezidentů v dané oblasti, a že jde o parkovací stání nikoliv pro služební vozidla policie, ale
pro soukromá vozidla zaměstnanců Policie ČR.
5. Sdělení, z jakého důvodu, na základě jakého usnesení či rozhodnutí, jsou nájemní smlouvy
s ČR-Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje ohledně parkovacích stání
uzavírány za zvýhodněné ceny pronájmu (100 Kč za jedno stání)
6. Sdělení, z jakého důvodu v ulicích Sokolská a Kounicova v Brně jsou nadále parkovací stání
pronajatá městem Krajskému ředitelství policie ČR rezervována od 6,00 hod do 18,00 hod.,
a to včetně mimopracovních dnů.

-2K otázce č. 1 Vaší žádosti Vám v příloze tohoto přípisu zasíláme rozhodnutí o zřízení vyhrazeného
parkování vydané ÚMČ BS jakožto věcně příslušným silničním správním úřadem. Ve zbývající části
Vaší žádosti došlo k částečnému odložení žádosti, neboť Vámi požadované informace se nevztahují
k působnosti ÚMČ BS jakožto povinného subjektu. Sdělení o částečném odložení žádosti Vám bylo
doručeno v samostatném přípise.
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

Příloha:
- Rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkování, č. j. MCBS/2021/0037568/STEP

