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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.04.2019
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed byla dne 02.04.2019 doručena prostřednictvím datové
schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která navazovala
na Vaši žádost ze dne 12.03.2019. Zároveň jsme dne 10.04.2019 obdrželi Vaši stížnost na postup
při vyřizování žádosti o informace.
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona ve spojení s ust. § 16a odst. 5
informačního zákona Vám poskytujeme požadované informace.
V žádosti jste požadoval informace týkající se umístění reklamních zařízení v následujících
lokalitách: Poliklinika Bílý dům – Žerotínovo náměstí/Veveří; Konečného náměstí/Veveří; Úvoz,
Nové Sady, Moravské náměstí/Kounicova; Moravské náměstí/Rooseveltova; Mendlovo
náměstí/Výstavní; Mendlovo náměstí.
K Vašim dotazům sdělujeme, že majitelem zařízení byly subjekty, které na nich inzerovaly kulturní
akce a akce konané v areálu brněnských veletrhů. S provozovateli reklamních zařízení nebyly
uzavřeny nájemní smlouvy, tato zařízení byla umístěna na základě povolení vydaného správcem
ploch. Kopie vyjádření k umístění billboardů platné v době podání Vaší žádosti Vám zasíláme
v příloze. Jedná se o vyjádření ze dne 18.10.2018, č. j. MCBS/2018/0178565/PAZR; vyjádření
ze dne 05.03.2019, č. j. MCBS/2019/0038454/PAZR; vyjádření ze dne 11.03.2019,
č. j. MCBS/2019/0040108/PAZR a vyjádření ze dne 11.03.2019, č. j. MCBS/2019/0040124/PAZR.
Ve vyjádření jsou uvedeny subjekty, které o umístění billboardů požádaly. Pro úplnost sdělujeme,
že povolení k umístění reklamního zařízení v ploše Konečného nám./Veveří, není přiloženo.
Reklamní zařízení není v této ploše instalováno od roku 2014, neboť plocha prošla kompletní
úpravou. Máte-li zájem o nějaké starší povolení, prosíme o specifikaci požadovaného období.
K Vašemu dotazu na výši nájemného odkazujeme na shora uvedené, tedy s ohledem na skutečnost,
že nájemní smlouvy nebyly uzavřeny, nebyla stanovena ani výše nájemného. Umístění zařízení
nicméně bylo zpoplatněno, a to v režimu místních poplatků dle platné vyhlášky statutárního města
Brna o místních poplatcích.
K označeným reklamním zařízením neeviduje stavební úřad žádné vydané rozhodnutí či opatření.
Zároveň k Vašemu doplňujícímu dotazu sdělujeme, že reklamní zařízení nelze instalovat

-2bez povolení stavebního úřadu i přesto, že povolení správce ploch k instalaci reklamního zařízení
v plochách zeleně bylo vydáno.
Rádi bychom se Vám omluvili za mylnou informaci, že reklamní zařízení již nejsou v uvedených
plochách umístěna. V tuto chvíli jsou již skutečně odstraněna.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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