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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.09.2019
Vážená paní

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 02.09.2019 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny 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 požadovala poskytnutí následujících informací:
1. Kdo konkrétně rozhoduje o jednotlivých žádostech uchazečů? Jsou někde dostupné záznamy
z jednání? Je jednání veřejné?
2. Kolik bodů Vám bylo uděleno v rámci pořadí přihlášených čekatelů na jednotlivé byty
a kolikátá jste byla v pořadí? Jaké byly body osob v seznamu před Vámi (viz oznámení
o obsazení bytu v části Královo Pole, kde se zveřejňují seznamy žadatelů i s body, aby bylo
vidět, kolik kdo měl na webové stránce http://kralovopole.brno.cz/pronajmy-prodejeobecniho-bytu-nebytoveho-prostoru-parcely-ap/ds-28516/p1=95770). Zda je tato informace
někde vyvěšena na webových stránkách. příp. kde. Kolik zájemců se zúčastnilo výběrového
řízení s Vámi?
3. Jaká je průměrná doba, než žadatel dostane byt?
4. Zda je relevantní, že jste v žádosti uvedla, že na bytě budete bydlet s přítelem, a proto žádáte
o byty např. 2 + 1, nebo se tato informace nebere v potaz a takto velký byt byste dostala až
v případě, že byste byla vdaná?
K Vaší žádosti sdělujeme, že o žádostech jednotlivých uchazečů o pronájem bytů rozhoduje Rada
městské části Brno-střed, jejíž schůze jsou neveřejné. Zápisy ze schůzí Rady městské části Brnostřed jsou dostupné na webové stránce http://www.brno-stred.cz/rmc-zapisy-z-jednani.
Přehled Vašich žádostí o pronájem konkrétních bytů podaných za rok 2019 (vedena jste v evidenci
od 02/2019):
- Kopečná 9, byt č. 16 (10 bodů) – celkem 24 žadatelů zařazených do výběru;
- Moravské náměstí 14a, byt č. 8 (10 bodů) – celkem 55 žadatelů zařazených do výběru;
- Křídlovická 61a, byt č. 3 (10 bodů) – celkem 96 žadatelů zařazených do výběru;
- Botanická 37, byt č. 16 (10 bodů) – celkem 51 žadatelů zařazených do výběru.

-2Městská část Brno-střed nevede pořadník žadatelů o pronájem běžného obecního bytu.
Odbor bytový neeviduje průměrnou dobu, za jakou žadatel dostane byt. Mimo jiné i z toho důvodu,
že je pouze na rozhodnutí zaevidovaného žadatele, zda požádá o pronájem některého z bytů
zveřejněných na úřední desce městské části Brno-střed.
Bodové hodnocení žadatele se nenavyšuje v případě doplnění přítele do žádosti. Kritéria a způsob
výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed jsou k dispozici na webové stránce
www.brno-stred.cz, sekce Témata, záložka Pronájem bytů a nebytových prostor, v sekci Další
informace. Informace o počtu osob, které by měly byt užívat je uvedena v materiálu, z něhož Rada
městské části Brno-střed vychází při rozhodování o pronájmu bytu.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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