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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.12.2018
Vážená paní
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 07.12.2018 doručena Vaše žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Vaše žádost nebyla doručena na elektronickou
adresu podatelny dle ust. § 14 odst. 3 informačního zákona. Na elektronickou adresu podatelny
jsme ji proto přeposlali, aby mohla být žádost vyřizována v souladu s informačním zákonem. Dne
14.12.2018 došlo k doplnění Vaší žádosti o chybějící informace.
Ve svém podání jste požadovala sdělení „informací k probíhající výstavbě parkovací plochy
a vjezdu na ulici Leitnerova, k.ú. Staré Brno, pozemky p. č. 1546 a dalších sousedících,
ve vlastnictví IMOS development“. K tomu sdělujeme, že stavební úřad eviduje rozhodnutí
o povolení sjezdu a dále eviduje územní rozhodnutí k objektu Hybešova 41, jímž je řešeno
i parkování k tomuto objektu.
K vzrostlým dřevinám neeviduje Odbor životního prostředí ÚMČ BS žádné podání.
Dovolujeme si Vás upozornit, že pro účely informačního zákona se informací rozumí „jakýkoliv
obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového obrazového nebo audiovizuálního; informací není počítačový program.“ Z této definice
plyne, že dle informačního zákona můžete žádat informace, které jsou výslovně zaznamenány nebo
z určitých záznamů jednoznačně vyplývají.
Povinnost poskytovat informace v režimu informačního zákona se netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
V souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona Vám informace poskytujeme v elektronické
podobě.
S pozdravem
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Úřadu městské části Brno-střed

