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Vážený pan

Poskytnutí informací a částečné odložení žádosti o informace ze dne 15.07.2020
Vážený pane magistře,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 15.07.2020 doručena prostřednictvím
datové schránky 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla jako taková přijata a
posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací (případně sdělení, pokud takové
informace neexistují)


„Všechna stanoviska, souhlasy apod., které byly vydány Úřadem městské části Brno-střed
k probíhající rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nové sady, případně dalším aktuálně
probíhajícím pracem na křižovatce ulic Nové sady, Hybešova a Nádražní, zejména výkopům
na chodnících a přechodech pro chodce, pokud je v těchto stanoviscích, souhlasech apod.
pojednána průchodnost křižovatky ulic Nové sady, Hybešova a Nádražní pro pěší dopravu
(chodce) v průběhu provádění prací, a zejména omezení této průchodnosti a s ním související
podmínky provádění prací.



Všechna rozhodnutí, která byla vydána Úřadem městské části Brno-střed k probíhající
rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nové sady, případně dalším aktuálně probíhajícím
pracem na křižovatce ulic Nové sady, Hybešova a Nádražní, zejména výkopům na chodnících
a přechodech pro chodce, pokud je v těchto rozhodnutích pojednána průchodnost křižovatky
ulic Nové sady, Hybešova a Nádražní pro pěší dopravu (chodce) v průběhu provádění prací,
a zejména omezení této průchodnosti a s ním související podmínky provádění prací.“

K Vaší žádosti sdělujeme, že k dané věci byl statutárním městem Brnem, městskou část Brno-střed
jako účastníkem řízení dán pouze souhlas s částečnou uzavírkou. Toto vyjádření účastníka řízení
Vám bez osobních údajů a projevů osobní povahy zasíláme v příloze. Jiná stanoviska, souhlasy či
rozhodnutí statutárním městem Brnem, městskou část Brno-střed vydána nebyla.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
K Vaší žádosti rovněž sdělujeme, že na všech Vámi uváděných ulicí města Brna nejsme věcně a
místně příslušným silničním správním úřadem pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace ani stanovení dopravního značení. S žádostí o informace Vám tedy v této věci

-2doporučujeme obrátit se na Odbor dopravy Magistrátu města Brna, a to prostřednictvím podatelny
na adrese Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, elektronické adresy: posta@brno.cz či
prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn.
Jelikož statutární město Brno, městská část Brno-střed nedisponuje veškerými Vámi požadovanými
informacemi a část informací se nevztahuje k jeho působnosti, sdělujeme Vám tímto, že Vaše
žádost se, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, částečně odkládá.
Proti odložení žádosti o informace lze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení podat
stížnost podle § 16a odst. 3 písm. a) informačního zákona k Magistrátu města Brna, a to podáním
učiněným prostřednictvím Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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