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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 21.11.2018
Vážený pane magistře,
dne 21.11.2018 byla statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“)
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“).
Protože vyřízení Vaší žádosti nebránil nedostatek údajů ve smyslu § 14 odst. 2 informačního
zákona, byla takto přijata a posouzena.
V žádosti jste požadoval následující informace týkající se pronájmu obecního bytu
na adrese
Masarykova 6, Brno:
1. Komu byl výše označený byt přidělen a kdo je náhradníkem.
2. Na základě, jakých konkrétních kritérií byly osoby dle bodu 1. vybrány a kolik bodů tyto
osoby dle „Kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed“
získaly.
3. Jak dlouho byly osoby dle bodu 1. vedeny v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu.
Ohledně informací požadovaných pod 1. bodem Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti, které Vám zasíláme společně s touto odpovědí.
K 2. bodu Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že při pronájmu bytu bylo postupováno
v souladu se směrnicí č. 40: Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob
výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed. Směrnice je zveřejněna na webových
stránkách MČ BS – viz http://www.brno-stred.cz/file/12448/download Dle Kritérií a způsobu
výběru žadatelů o pronájem bytu v MČ BS získal první vybraný žadatel 14 bodů a druhý vybraný
žadatel 10 bodů.
K dotazu, jak dlouho byly osoby vedeny v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu, sdělujeme,
že první vybraný žadatel je v evidenci žadatelů veden od roku 2017 a druhý vybraný žadatel
od roku 2015.
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

