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Poskytnutí informací a částečné odložení žádosti o informace ze dne 22.05.2020
Vážená paní

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 22.05.2020 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 následujících informací:
1) roční náklady na údržbu parku Kraví hora,
2) celkové náklady na rekonstrukci/revitalizaci Björnsonova sadu a
3) roční náklady na údržbu parku Lužánky.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
1) Roční náklady na práce související s pravidelnou údržbou parku Kraví hora jsou ve výši
cca.1.390.000,- Kč bez DPH.
2) Celkové náklady na rekonstrukci/revitalizaci Björnsonova sadu, která probíhala na přelomu
2014/2015 byly 8.275.000,- Kč bez DPH.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
K Vaší žádosti o informaci ohledně výše ročních nákladů na údržbu parku Lužánky sdělujeme, že
správu tohoto parku zabezpečuje příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna, p.o.
Tyto požadované informace se nevztahují k působnosti statutárního města Brna, městské části
Brno-střed a těmito informacemi nedisponujeme. S žádostí o informace týkající se výše ročních
nákladů na údržbu parku Lužánky Vám doporučujeme obrátit se na příspěvkovou organizaci
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno; elektronická adresa:
vzmb@vzmb.cz; ID datové schránky: zspmaix.
Jelikož statutární město Brno, městská část Brno-střed nedisponuje Vámi požadovanými
informacemi a tyto informace se nevztahují k jeho působnosti, sdělujeme Vám tímto, že Vaše
žádost se, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, v části týkající se výše ročních
nákladů na údržbu parku Lužánky odkládá.

-2Proti 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
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