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Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 23.04.2019
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 23.04.2019 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 splňovala veškeré náležitosti dle informačního zákona,
byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace:
1. Kolik parkovacích míst v modré zóně v městské části Brno-střed bylo zabráno – zastavěno
(pronajato) ve prospěch kavárenských a restauračních zahrádek pro rok 2019.
2. Kdo vydal povolení k zabrání – zastavění (k pronájmu) parkovacích míst v modré zóně.
3. Jaká cena je za pronájem jednoho parkovacího místa.
Sdělením ze dne 30.04.2019 jste byl informován o částečném odložení Vaší žádosti. K jednotlivým
bodům žádosti sdělujeme následující.
K 30.04.2019 bylo zabráno – zastavěno ve prospěch restauračních zahrádek 41 ks parkovacích míst
na území MČ BS v zónách OPS 1-01 Centrum, OPS 1-02 tř. Kpt. Jaroše, OPS 1-13 Grohova, OPS 114 Antonínská. Počítána byla vyznačená parkovací stání. Počet je uveden pouze na místních
komunikacích, kde je příslušným silničním správním úřadem ÚMČ BS, Odbor dopravy a majetku,
Oddělení dopravy.
Tato rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace byla vydána ÚMČ BS, Odborem dopravy
a majetku, Oddělením dopravy.
Cena parkovacího stání je dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, 10 Kč/m2/den v lokalitě I, II a 8 Kč/m2/den v lokalitě III.
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

