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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Petice - Žádost zaměstnanců divadla Polárka o pomoc
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Petice
Příloha č. 2 - odpověď na petici

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Posseltová Zuzana. Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
petici - Žádost zaměstnanců Divadla Polárka o pomoc, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
bere na vědomí
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena petice - Žádost zaměstnaců Divadla
Polárka o pomoc, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. V
petici žadatelé popisují konflikty s obyvateli vnitrobloku na
ulicích Tučkova, Zahradníkova a Botanická. Ze strany obyvatel
vnitrobloku jsou žadatelé systematicky foceni a natáčeni a
dále je jim vyhrožováno fyzickým násilím.
ÚMČ BS se touto situací již zabývá, probíhá komunikace s
ředitelem Kávéesky p.o. Dále bude situace předmětem jednání na
pravidelné schůzce s Městskou policií Brno.
ZMČ BS je předložena také odpověď na výše uvedenou petici,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Odpověď na petici
byla schválena na 55. schůzi RMČ dne 03.02.2020 usnesením č.
RMČ/2020/55/57.
Stanoviska dotčených orgánů:
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RMČ BS na 55. schůzi projednala s výsledkem:
RMČ BS na 55. schůzi, konané dne 03.02.2020,
bere na vědomí
petici - Žádost zaměstnanců Divadla Polárka o pomoc, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí OPO ÚMČ BS podpisem odpovědi na petici a
ukládá
OPO ÚMČ BS seznámit žadatele s odpovědí.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Příloha č. 2

Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0011135/POSU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0002341/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Posseltová, tel. 542 526 376
ID datové schránky: qykbwe7
Vážený pan

V Brně dne 04.02.2020
Sdělení k petici – Žádost zaměstnanců Divadla Polárka o pomoc
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části Brno-střed byla dne 06.01.2020 doručena petice s názvem „Žádost
zaměstnanců Divadla Polárka o pomoc“, ve které popisujete konflikty se sousedy z vnitrobloku ulic
Tučkova/Zahradníkova/Botanická.
K této věci Vám sdělujeme následující:
Městská část Brno-střed se touto situací již zabývá, jednáme s ředitelem Kávéesky p.o. a
komunikujeme také se stěžovateli.
Jednání, které popisujete ve Vašem podání (výhrůžky fyzickým násilím, systematické natáčení a
focení, apod.), může vykazovat znaky protiprávního jednání a dotyčné osoby budou na tuto
skutečnost upozorněny.
O této situaci budeme informovat zástupce Městské policie Brno na pravidelné schůzce.
Váš podnět byl dne 03.02.2020 předložen na 55. schůzi Rady městské části Brno-střed. Výpis
usnesení Rady městské části Brno-střed přikládáme jako přílohu tohoto dopisu.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

