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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 12.03.2018
Vážený pane

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 21.03.2018 doručena
Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Dne 24.04.2018 byla Vaše žádost doplněna.
S poskytnutím Vámi požadovaných informací jsou spojeny náklady ve smyslu § 17 informačního
zákona. Jelikož částka za náhradu nákladů souvisejících s poskytnutím informací byla dne
15.05.2018 uhrazena, zasíláme Vám požadované informace.
V žádosti jste požadoval sdělení:
1) Se kterými subjekty máte v k.ú. Město Brno uzavřenou nájemní smlouvu na období pokrývající
rok 2014, 2015, 2016, 2017 a dále až do roku 2018?
2) Se kterými subjekty máte v k.ú. Trnitá uzavřenou nájemní smlouvu na období pokrývající rok
2014, 2015, 2016, 2017 a dále až do roku 2018?
3) Jaká je hodnota těchto smluv uvedených v bodě 1) a 2)?
4) Jaká je cena nájemného za m2/rok u smluv uvedených v bodě 1) a 2) za každý jednotlivý rok?
Svoji žádost jste následně upřesnil, že máte zájem pouze o nájemní smlouvy na pozemky.
K Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že jsme oslovili všechny příslušné odbory Úřadu
městské části Brno-střed, které uzavírají nájemní smlouvy, přičemž všechny dohledané smlouvy
zasíláme v příloze. Smlouvy Vám zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy. Osobním
údajem se dle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, rozumí jakákoliv
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený
nebo určitelný, jestliže jej lze z údajů přímo či nepřímo identifikovat. Z tohoto důvodu
se v poskytnutých nájemních smlouvách neobjevují jména a příjmení, data narození, adresy trvalého
bydliště a čísla občanských průkazů fyzických osob, což jsou údaje, které by přispěly k identifikaci
těchto osob a jejich poskytnutím by došlo k nepřiměřenému zásahu do jejich soukromí.
V poskytnutých nájemních smlouvách se rovněž neobjevují autentické podpisy. Podpisy jsou
nahrazeny slovem „podpis“, pro případ, že by účelem žádosti o informace bylo ověření, zda došlo
k faktickému podepsání požadovaných smluv. Z některých smluv tak nelze dovodit druhou smluvní
stranu, jelikož tyto smlouvy jsou nezřídka uzavřeny s fyzickými osobami. Veškeré další podstatné
náležitosti smluv jsou z poskytnutých informací zřejmé. V daném případě nejsou splněny podmínky
pro prolomení ochrany osobních údajů fyzických osob. Informace Vám tak poskytujeme
v maximálním možném rozsahu.
Pro úplnost ještě doplňujeme, že nájemní smlouvy uzavřené ke k.ú. Město Brno a k.ú. Trnitá mohou
být uzavřeny též z úrovně statutárního města Brna, které je samostatným povinným subjektem.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona.
S pozdravem
S ohledem na poskytnutí mimořádně
rozsáhlých informací sděluje povinný subjekt
v souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního
zákona, že obsahem poskytnutých informací
jsou nájemní smlouvy dle obsahu žádosti.
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