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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 15.07.2020
Vážená paní

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 15.07.2020
doručena prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti v souladu
s ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla jako taková přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí informací o tom, na základě jakých faktických kritérií
jsou Odborem bytovým Úřadu městské části Brno-střed vybíráni úspěšní žadatelé o byt. Rovněž jste
požadovala informaci o tom, kdo jmenovitě se podílí na konečném rozhodnutí ohledně výběru
žadatelů o byt.
K Vaší žádosti sdělujeme, že o uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu bytu rozhodují orgány
samosprávy, tedy Komise bytová Rady městské části Brno-střed a Rada městské části Brno-střed
(dále jen „RMČ BS“), a to v souladu se směrnicí MČ BS, jež stanoví Kritéria a způsob výběru
žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed. Na konečném rozhodnutí se tedy podílejí
členové RMČ BS, jmenovitě Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta MČ BS), Bc. Martin Landa (1.
místostarosta MČ BS), JUDr. Michaela Dumbrovská (2. místostarostka MČ BS), Ing. Roman
Kotěra (3. místostarosta MČ BS), Ing. Martin Schwab (4. místostarosta MČ BS), Mgr. Jan Mandát
(uvolněný člen Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen „ZMČ BS“)), Miroslav Vaníček
(uvolněný člen ZMČ BS), Ing. Ivo Komárek (uvolněný člen ZMČ BS), Ing. arch. Petr Bořecký
(uvolněný člen ZMČ BS), Ludmila Oulehlová (uvolněná členka ZMČ BS), Mgr. Marie Jílková
(uvolněná členka ZMČ BS).
Uvedené orgány samosprávy vycházejí z informací o všech žadatelích o pronájem konkrétního bytu
(abecední seznam, který obsahuje příjmení a jméno žadatele, rok jeho narození, trvalý pobyt
žadatele, rok registrace, počet jednotlivých žádostí, nezletilé děti/děti ve vlastní péči žadatele, zdroj
příjmu žadatele, počet bodů, informace, s kým žadatel o byt žádá, popř. žadatelovo odůvodnění
žádosti o byt či další související údaje).
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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