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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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.12.2018

Petice - žádost o neprodloužení nájemní smlouvy
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
petice_bratislavska_39_anonymizovano
odpoved_bratislavska_39_anonymizovano

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Šindlerová Lenka, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
petici, jejímž předmětem je žádost o neprodloužení nájemní
smlouvy nájemkyni na adrese Bratislavská 39 v Brně, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu, a
bere na vědomí
způsob vyřízení uvedené petice, tj. odpověď zaslanou zástupci
petičního výboru, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Důvodová zpráva:
V souladu s čl. 12 Směrnice o přijímání, evidování a
vyřizování stížností, podnětů a petic je ZMČ BS předložena na
vědomí petice, jejímž předmětem je žádost o neprodloužení
nájemní smlouvy nájemkyni na adrese Bratislavská 39 v Brně, a
a způsob jejího vyřízení, tj.odpověď zaslaná zástupci
petičního výboru.
"Po vyřízení petice, předloží OPO všechny doručené petice,
včetně způsobu jejich vyřízení na vědomí ZMČ BS na nejbližší
zasedání v souladu se směrnicí Předkládání materiálů pro
zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed."
Stanoviska dotčených orgánů:
· 209. RMČ BS projednala dne 08.10.2018 s výsledkem:
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Usnesení RMČ/2018/209/37 Petice nájemníků bytového družstva
Bratislavská 39
RMČ BS na 209. schůzi, konané dne 08.10.2018,
bere na vědomí
petici nájemníků bytového družstva Bratislavská 39, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
Mgr. Janu Plechlovou, vedoucí OPO ÚMČ BS, podpisem odpovědi,
ukládá
OPO ÚMČ
výboru a

BS

zajistit

odeslání

odpovědi

zástupci

petičního

ukládá
OPO ÚMČ BS předložit na vědomí petici a způsob jejího vyřízení
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší
zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
omluven

Butula
pro
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Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven
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Švachu
pro
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Vážený pan

Sdělení k petici nájemníků bytového domu Bratislavská 39
Vážený pane

,

jako zástupce petičního výboru petice, která byla statutárnímu městu Brno, městské části Brno-střed
(dále jen „MČ BS“) doručena dne 10. 9. 2018, žádáte, aby „paní
nebyla
prodloužena nájemní smlouva, byt č. Bratislavská 39, 602 00 Brno“. Upozorňujete zejména na
bezohledné chování paní
a jejich dětí, znečišťování a ničení společných prostor domu, ale
také ostatních nájemníků domu a dále na vyhazování různých věcí z předmětného bytu (z okna, z
balkónu).
Ke shora uvedenému sdělujeme, že v současné době probíhá příprava materiálu týkajícího se
prodloužení nájemní smlouvy k danému bytu k projednání v orgánech samosprávy MČ BS. Orgány
samosprávy MČ BS budou při projednávání předmětné záležitosti seznámeny s Vámi podanou
peticí i s výsledkem místního šetření provedeného bytovým technikem Správy nemovitostí MČ BS.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

