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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 23.12.2019
Vážený pane doktore,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 23.12.2019 prostřednictvím datové
schránky 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 jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1. jaká konkrétní osoba ze společnosti Brněnské komunikace a.s. dala souhlas za vlastníka
za Statutární město Brno se záborem veřejném prostranství na Jakubském náměstí v roce 2019
k následujícím akcím:
a) Jakubák - Léto v centru: 17. červen 10:00 - 22. červen 22:00
b) Léto v centru – Jakubák: 20. červenec 10:00 - 19. listopad 22:00
c) Léto v centru – Jakubák: 23. červenec 10:00 - 27. červenec 22:00
d) Léto v centru – Jakubák: 30. srpen 10:00 - 30. srpen 22:00
2. žádám zaslání kopií žádostí o zvláštní užívání komunikace k akcím vyjmenovaným ad bod 1 a
kopie rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace k akcím vyjmenovaným ad bod 1;
3. žádám poskytnutí informace, kdo se účastnil schůzky organizované ze strany MČ Brno –střed
v měsíci říjnu 2019 s provozovateli restauračních zařízení na Jakubském náměstí a žádám o zaslání
kopie zápisu z tohoto jednání;
4. žádám poskytnutí informace, který provozovatel restauračního zařízení na Jakubském náměstí a
kdy porušil provozní dobu restaurační zahrádky, zda a kdy s tímto provozovatelem bylo zahájeno
příslušné sankční řízení a jaká mu byla uložena sankce, současně žádám zaslání kopie správního
rozhodnutí o uložení sankce takovému provozovateli restauračního zařízení na Jakubském náměstí;
5. zda, kdy a jakou konkrétní akci nahlásil pořadatel akce „Léto v centru – Jakubák“ v období
od 20. červenec 10:00 do 19. listopad 22:00, současně žádám o poskytnutí seznamu akcí v rámci
akce Léto v centru – Jakubák v období od 20. červenec 10:00 do 19. listopad 22:00, které se
v tomto období skutečně konaly na Jakubském náměstí;
6. zda a kdy provedl silniční správní úřad kontrolu plnění rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace pro akci „Léto v centru – Jakubák“ v období od 20. červenec 10:00 do 19. listopad
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pořadatel této akce využívá předmětnou plochu vymezenou v rozhodnutí k deklarovanému účelu,
tedy zda průběžně kontroloval, kdy se na předmětné ploše skutečně uskutečňují kulturní akce;
7. jak silniční správní úřad ověřil a kontroloval naplnění zákonných podmínek spočívající
v povolení zvláštního užívání komunikace na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné rozsahu u akce
„Léto v centru – Jakubák“ v období od 20. červenec 10:00 do 19. listopad 22:00;
8. Zda oprávněná úřední osoba zařazená do silničního správního úřadu vedla jakoukoli komunikaci
před vydáním povolení o zvláštním užívání komunikace k akci „Léto v centru – Jakubák“ v období
od 20. červenec 10:00 do 19. listopad 22:00 s tajemníkem úřadu MČ Brno – střed či jakoukoli
fyzickou osobou zastupující spolek Jakubák z.s. Žádám zaslání veškeré emailové a písemné
komunikace oprávněné úřední osoby zařazené do silničního správního úřadu ohledně povolení
o zvláštním užívání komunikace k akci „Léto v centru – Jakubák“ v období od 20. červenec 10:00
do 19. listopad 22:00.
9. Žádám o zaslání výpisu z telekomunikačního provozu (údaje, které shromažďuje telekomunikační
operátor po dobu 6 měsíců, které sdělí na žádost telekomunikační operátor) ze služebního telefonu
tajemníka ÚMČ Brno střed (+420 602 100 081) za období 1.7.2019 do 31.10.2019.
K jednotlivým bodů Vaší žádosti sdělujeme následující:
Ad bod 1 a 2)
Souhlas se záborem veřejného prostranství v rámci akce „Jakubák - Léto v centru“ a „Léto v centru
– Jakubák“ daly za vlastníka (statutární město Brno) ze společnosti Brněnské komunikace a.s.
tyto osoby:
a) Jakubák - Léto v centru: 17. červen 10:00 - 22. červen 22:00 – Ing. Ilona Karlíčková
b) Léto v centru – Jakubák: 20. červenec 10:00 - 19. listopad 22:00 – Ing. Roman Nekula, MBA
c) Léto v centru – Jakubák: 23. červenec 10:00 - 27. červenec 22:00 – Ing. Ilona Karlíčková
d) Léto v centru – Jakubák: 30. srpen 10:00 - 30. srpen 22:00 – o zábor veřejného prostranství
v rámci akce pod tímto názvem nebylo požádáno.
Nad rámec sdělujeme, že souhlas se záborem veřejného prostranství na den 30.08.2019 byl dán Ing.
Ilonou Karlíčkovou ze společnosti Brněnské komunikace a.s. v rámci akce „Tradiční šermířské
exhibice Alexandera Choupenitche“.
V příloze Vám zasíláme kopie požadovaných žádostí a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
v rámci akcí uvedených pod písmenem a) - c).
Ad bod 3)
Schůzek s provozovateli restauračních zařízení na Jakubském náměstí proběhlo v měsíci říjnu
několik. Účastnil se jich zejména Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. (tajemník Úřadu městské části Brnostřed (dále jen „ÚMČ BS“), pan Jiří Urban (pověřen vedením Oddělení dopravy Odboru dopravy a
majetku ÚMČ BS), Mgr. Iveta Maruščáková (zaměstnankyně Oddělení dopravy Odboru dopravy a
majetku ÚMČ BS), paní Ludmila Oulehlová (uvolněná členka Zastupitelstva městské části Brnostřed), npor. Ing. Marián Karas (vedoucí Obvodního oddělení Brno-střed Krajského ředitelství
Policie Jihomoravského kraje), Bc. Radek Hála (vedoucí revíru Městské policie Brno-střed) a
zástupci spolku Jakubák, z. s. Z těchto schůzek nebyly zápisy pořizovány.
Ad bod 4)
Dodržení provozní doby restaurační zahrádky na Jakubském náměstí bylo porušeno dne 05.08.2017
a dne 06.08.2017 společností Highlander s.r.o., IČ: 27708900, se sídlem Příkop 836/6, 602 00 Brno.
V této věci s ní bylo dne 18.04.2018 zahájeno řízení o přestupku. Rozhodnutím ze dne 01.08.2018
byl společnosti Highlander s.r.o. uložen správní trest pokuty ve výši 6 000 Kč. Kopii tohoto
rozhodnutí Vám zasíláme v příloze.
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se porušení provozu restaurační zahrádky dne 20.05.2018 společností Buršík-Skirka s.r.o.,
IČ: 03505855, se sídlem Merhautova 948/70, 613 00 Brno. V rámci tohoto řízení dosud nebylo
vydáno rozhodnutí.
Dne 06.08.2019 bylo oznámeno podezření ze spáchání přestupku týkajícího se nedodržení porušení
provozu restaurační zahrádky provozovatele Gastro Group s.r.o., IČO: 05499879, Pekařská 4,
602 00 Brno, dne 25.07.2019. Toto řízení nebylo dosud zahájeno.
Ad bod 5)
Dne 20.08.2019 bylo oznámeno konání kulturní akce s názvem „Léto v centru – Jakubák“
pořadatelem Jakubák, z. s. s datem konání od 20.08.2019 do 24.08.2019 a 30.08.2019. Pořadatel
specifikoval tuto akci jako kulturní akci zaměřenou na stand-up comedy, divadelní představení,
vystoupení pouličních umělců.
Dne 03.07.2019 bylo podáno oznámení o konání kulturní akce s názvem „Léto v centru – Jakubák“
pořadatelem Jakubák, z. s., s datem konání akce od 23.07.2019 do 27.07.2019. Ve stejný den bylo
podáno totožné podání s uvedeným datem konání akce od 20.07.2019 do 19.11.2019. U těchto akcí
pořadatel specifikoval, že se jedná o kulturní akce zaměřené na stand-up comedy, divadelní
představení, vystoupení pouličních umělců.
Co se týče seznamu akcí, které se v rámci akce „Léto v centru – Jakubák“ v daném období skutečně
konaly, tento nemáme k dispozici. ÚMČ BS v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního
města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, přijímá oznámení o konání veřejnosti přístupných kulturních podniků. Žádný právní
předpis ÚMČ BS neukládá povinnost kontroly skutečného konání oznámených kulturních podniků.
Ad bod 6)
Silniční správní úřad prováděl namátkové kontroly dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí
o zvláštním užívání komunikace v rámci kulturní akce „Léto v centru – Jakubák“. Předmětem
kontroly silničního správního úřadu je vždy kontrola dodržování podmínek stanovených
v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, tedy i užívání plochy ke stanovenému účelu
dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Ke kontrole konání oznámených kulturních akcí
není silniční správní úřad příslušný, takové kontroly neprovádí.
Ad bod 7)
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace bylo silničním správním úřadem vydáno na dobu
časově omezenou, v souladu s podmínkou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Rozhodnutí bylo vydáno po předchozím souhlasu správce komunikace (vyjádření za vlastníka) a
Dopravního inženýrství Policie České republiky. Kontroly dodržování podmínek stanovených
v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace jsou popsány v odpovědi k bodu 6) Vaší žádosti.
Ad bod 8)
Komunikace oprávněné úřední osoby zařazené do silničního správního úřadu před vydáním
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace s tajemníkem ÚMČ BS a zástupci spolku Jakubák, z.s.
nebyla vedena.
Ad bod 9)
Co se týče výpisu z telekomunikačního provozu telefonu tajemníka ÚMČ BS (telefonní číslo:
+ 420 602 100 081) sdělujeme, že se nejedná o telefonní číslo užívané ke služebním účelům.
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hovory a zprávy nikoliv.
Informace poskytujeme bez osobních údajů a projevů osobní povahy. Ohledně této části
požadovaných informací jsme vydali rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám rovněž
zasíláme.
Požadované 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
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