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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.02.2020
Vážená paní

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 17.02.2020 doručena prostřednictvím
elektronické adresy vedoucí Oddělení vnějších vztahů Úřadu městské části Brno-střed (dále jen
„ÚMČ BS“) Ing. Kateřiny Dobešové Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Žádost byla následně odeslána na elektronickou adresu podatelny ÚMČ BS. Protože Vaše žádost
obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto po zaevidování na
podatelně ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí informace o tom, zda byl paní
přidělen
městský byt (v období let 2016 - 2018) v ulici Beethovenova 3/5. Ve Vaší žádosti jste uvedla, že dle
Vašeho názoru paní
dlouhodobě nežije na území města Brna, a v této souvislosti jste žádala o
informaci, zda statutární město Brno, městská část Brno-střed nějakým způsobem kontroluje, „kdo
v bytech napsaných na paní
doopravdy žije“. Rovněž jste požadovala poskytnutí informací o
tom, zda střechu městských bytů v této ulici opravovala firma Barák – STAV, dle Vašeho tvrzení
byty v této ulici měla opravovat i společnost Kros-stav. Žádala jste informace o tom, kolik firmy za
provedené opravy účtovaly.
K Vaší žádosti sdělujeme, že paní
byl přidělen obecní byt v domě Beethovenova 3/5 na
základě usnesení Rady městské části Brno-střed (dále jen „RMČ BS“) č. 218.70. ze dne 27.02.2014.
Co se týče kontroly užívání bytu paní
v domě Beethovenova 3/5, bylo zjištěno, že uvedená
nájemkyně má k bytu uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Dále dle sdělení ostatních nájemníků
nejsou v domě žádné sousedské spory ani nedochází k rušení hlukem v denních ani v nočních
hodinách.
K požadované informaci ohledně opravy střechy bytů v uvedené ulici Vám sdělujeme, že ve správě
MČ BS je pouze dům Beethovenova 3/5. Střechu tohoto domu opravovala společnost BARÁK –
STAV s.r.o. Tato společnost byla vybrána na 10. zasedání RMČ BS dne 09.02.2015 jako uchazeč
s nejvhodnější nabídkou. Nabídková cena činila 1.079.120,- Kč bez DPH (ve snížené sazbě).
Společnost Kros – stav do výběrového řízení nabídku nepodala.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

