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,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 02.03.2020 prostřednictvím podatelny
doručena Vaše žádost o informace podle 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 takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti o informace jste svou žádost formuloval takto:
1) „Žadam o kompletni vyčisleni meho dluhu vuči UMČ. Zde uveďte za co a od kdy dluh vznikl.
Dale uveďte od kdy dluh vznikal kdy najemni vztah k bytu na
vznikl, a kdy
zanikl. Prosim do této listiny doplňte, zda mohu za současneho stavu ziskat do nájmu novej
najemni vztah na byt. Připadně zda splňuji narok na ziskani možnosti pobytu v tzv. holobytu.
2) Žadam Odbor matriky, o zděleni kolik žadosti bylo podanych na změnu mého přijmení. Jak
byli žadosti zduvodněny, zejména ta poslední odkud byla postoupena a jak bylo o žádostech
rozhodnuto.“
Vzhledem k tomu, že jste požadoval odpověď na Vaši žádost o informace „papírově rozdělit
na části“, na tomto listu Vám zasíláme odpověď k bodu č. 1) Vaší žádosti. Odpověď k bodu č. 2)
Vaší žádosti zasíláme na druhém listu papíru.
K bodu č. 1) Vaší žádosti sdělujeme, že Váš dluh vůči statutárnímu městu Brnu, městské části
Brno-střed v současné době činí:
 200.546,- Kč včetně příslušenství, které ke dni 04.03.2020 činilo 189.336,89,- Kč jedná se o nedoplatek v souvislosti s užíváním bytu nacházejícím se na adrese
Brno. Dluh vznikal postupně od července roku 2012.
 4.933,- Kč – dluh vznikl v souvislosti s užíváním bytu č. ,
Brno na základě rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 293 C 1/2015-252 ze dne
11.09.2018 na náhradě nákladů řízení za soudní poplatek. Tento dluh vznikl dne
09.02.2019.
 1.500,- Kč – jedná se o paušální náhradu nákladů řízení dle rozsudku Městského
soudu v Brně č. j. 293 C 1/2015-252 ze dne 11.09.2018. Tento dluh vznikl dne
09.02.2019.

-2 685,- Kč – jedná se o nedoplatek v souvislosti s užíváním nebytového prostoru
nacházejícího se na adrese
Brno. Dluh vznikal postupně od
listopadu roku 2016.
 3.000,- Kč – dluh vznikl v souvislosti s vyklizením nebytového prostoru č.
,
Brno dle usnesení Městského soudu v Brně ze dne 04.11.2016, č.j. 66
E 129/2016-13 na nákladech výkonu rozhodnutí. Tento dluh vznikl ke dni
13.10.2017.
 20.870,- Kč – jedná se o náklady řízení ve výši 12.642,- Kč, které byly stanoveny
v rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 11. září 2018, č.j. 47 C 110/2017-274 a
náklady řízení ve výši 8.228,- Kč, které byly stanoveny v rozsudku Krajského
soudu v Brně ze dne 19. června 2019, č.j. 70 Co 24/2019-329. Tento dluh vznikl
dne 10.07.2019.
K Vaší žádosti dále sdělujeme, že v současné době nemůžete být zaevidován jako žadatel
o pronájem obecního bytu ani tzv. holobytu, a to z důvodu neuhrazených závazků vůči statutárnímu
městu Brnu, městské části Brno-střed souvisejících s užíváním bytu. Nájemní smlouva k bytu
na adrese
Brno byla uzavřena s účinností od 01.07.1999 a nájemní vztah
skončil ke dni 28.02.2013.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že jste nedoložil plnou moc advokáta, do jehož datové
schránky jste požadoval informace zaslat, odpověď zasíláme na adresu, jež jste ve Vaší žádosti
uvedl u svého jména.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0046347/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0036642/3
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 16.03.2020
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.03.2020
Vážený pane

,

Úřadu městské části Brno-střed byla dne 02.03.2020 prostřednictvím podatelny doručena Vaše
žádost o informace podle 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 takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti o informace jste svou žádost formuloval takto:
1) „Žadam o kompletni vyčisleni meho dluhu vuči UMČ. Zde uveďte za co a od kdy dluh vznikl.
Dale uveďte od kdy dluh vznikal kdy najemni vztah k bytu na
vznikl,
a kdy zanikl. Prosim do této listiny doplňte, zda mohu za současneho stavu ziskat do nájmu
novej najemni vztah na byt. Připadně zda splňuji narok na ziskani možnosti pobytu v tzv.
holobytu.
2) Žadam Odbor matriky, o zděleni kolik žadosti bylo podanych na změnu mého přijmení.
Jak byli žadosti zduvodněny, zejména ta poslední odkud byla postoupena a jak bylo
o žádostech rozhodnuto.“
Vzhledem k tomu, že jste požadoval odpověď na Vaši žádost o informace „papírově rozdělit
na části“, na tomto listu Vám zasíláme odpověď k bodu č. 2) Vaší žádosti. Odpověď k bodu č. 1)
Vaší žádosti zasíláme na druhém listu papíru.
K bodu č. 2) Vaší žádosti sdělujeme, že Odbor matriky Úřadu městské části Brno-střed od Vás
obdržel celkem 3 žádosti o změnu Vašeho příjmení.
 1. žádost byla podána písemně a doručena dne 21.04.2015, byla požadována změna příjmení
na příjmení
. Odůvodnění: "nejen, že jsem tohoto času nespravedlivě
odsouzený, za údajně spáchaný trestný čin, ale dále moji osobu dost poškodila media, kdy
ne vždy po pravdě o mě informovala veřejnost. Což blokuje můj zájem o zařazení se
po výkonu trestu zpět do společnosti, a proto tento postup považuji za logický a zcela
důvodný. Žádám, aby mé žádosti bylo vyhověno, a byl jsem osvobozen od povinnosti
úhrady správního poplatku. Nedisponuji a nemám žádný finanční příjem. Na což lze doložit
potvrzení".
 2. žádost byla podána písemně a doručena dne 19.04.2017, bylo požádáno o změnu příjmení
na příjmení
. Odůvodnění: "žijeme s přítelkyní ve vztahu vážném však
nemanželském, oba jsme nezaměstnaní bezdomovci, a je našim zájmem mít její jméno.

-2Prosím o osvobození od úhrady správního poplatku. Žádám touto cestou o osvobození
od úhrady správního poplatku ve věci změny příjmení a to v případě, že poplatek bude vyšší
jak částka 100 Kč. Jsem nezaměstnaný, zatížený exekučně, v této době bez stabilního
bydliště. Ke dnešnímu dni prohlašuji, že: 1) nejsem v rejstříku hledaných osob, 2) nejsem
pachatelem TČ. pod výše uvedenou identitou 3) nemám na sebe podepsanou půjčku či úvěr
4) žádost uplatňuji z čistě osobních důvodů".
 3. žádost byla podána k Úřadu městského obvodu Plzeň 3, Odboru matriky Úřadu městské
části Brno-střed byla postoupena jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu
usnesením dle správního řádu dne 04.03.2019, v žádosti byla požadována změna příjmení
na příjmení
. Odůvodnění: „Společnost provozující internetový servr
GOOGLE:CZ a uživatelé tohoto servru převážně osoby žijící v mém okolí moji osou
poškozují neobjektivními informacemi, a dost vážně postoj uživatelů těchto informací
poškozuje moji osobu a způsobuje mě to sociální újmu - problémy v bydlišti, v zaměstnaní
ad. Po vykonaném trestu odnětí svobody se mě tak nedaří opětovně začlenění
do společnosti, a z toho důvodu jsem se rozhodl pro výše uvedený postoj. Jsem osoba toho
to času vedena na úřadu práce, A to jako: žadatel o zprostředkování zaměstnání, žadatel
o příspěvek na živobytí, žadatel o doplatek na bydlení, žiji na dvoulůžkovém pokoji
komerční ubytovny v
. Mám velký počet exekucí. Z výše uvedeného, žádám
o osvobození od povinnosti úhrady správního poplatku".
Všechna tři řízení byla ukončena stejně: pravomocným usnesením bylo řízení zastaveno
pro neuhrazení správního poplatku, k jehož zaplacení je žadatel v řízení povinen.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že jste nedoložil plnou moc advokáta, do jehož datové
schránky jste požadoval informace zaslat, odpověď zasíláme na adresu, jež jste ve Vaší žádosti
uvedl u svého jména.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

