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V Brně dne 24.04.2019

Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb.
Vážený pane magistře,
dne 10.04.2019 bylo Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) doručeno
Vaše upřesnění žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
V žádosti jste požadoval následující informace týkající se rozfukování prachu dne 23.05.2018
na ul. Křenové:
1a
Přiznaly vám Brněnské komunikace, že rozfukovaly prach listofukem?
1b
Zahájil ÚMČ proti Brněnským komunikacím řízení o přestupku?
1c
Jak řízení dopadlo?
1d
Jakou sankci ÚMČ Brněnským komunikacím uložil (Uveďte výši případné
pokuty).
1e
Co jiného ÚMČ udělal pro to, aby přiměl Brněnské komunikace dodržovat vyhlášku
10/2010?
2a
Uložila MČ Brněnským komunikacím smluvní pokutu? V jaké výši?
2b
Začala MČ provádět kontroly způsobu úklidu? S jakým výsledkem?
2c
Co jiného udělala MČ proti Brněnským komunikacím jako objednavatelka
a plátkyně úklidu?
K Vašim dotazům sdělujeme následující. (1a) Používání fukarů nemáme doloženo. Brněnské
komunikace a.s. se v příkazní smlouvě zavazují fukary nepoužívat.
(1b – 1d) Příslušný správní orgán řízení o přestupku nezahájil, věc byla odložena dle ust. § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů.
(1e) S ohledem na skutečnost, že ÚMČ BS se v minulosti s používáním fukarů společností Brněnské
komunikace a.s. setkal, pod pohrůžkou dosáhl ÚMČ BS stavu, kdy fukary již nejsou používány. Na
příkaz generálního ředitele Brněnských komunikací a.s. nemají pracovníci, kteří provádějí úklidové
práce na území městské části Brno-střed, k fukarům žádný přístup.
(2a – 2c) Smluvní pokuta uložena nebyla, jelikož fukary již při úklidu městské části Brno-střed
využívány nejsou. Zaměstnanci Odboru životního prostředí ÚMČ BS kontrolují způsoby úklidu,

-2přičemž je zjištěno dodržování obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2010,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

