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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 11.02.2018
Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane inženýre,
dne 11.02.2018 byla statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující:
„žádám ve vztahu k oběma alternativám umístění nádraží sdělit částky, které bude muset samo město
Brno vynaložit před uvedením nádraží do provozu:
1) umístěného U řeky
a) jaká částka na vybudování městské dopravní infrastruktury,
b) jaká částka na pořízení kolika kterých dopravních prostředků (bus,tram, trol),
c) jaká částka na vybudování další městské infrastruktury (nová městská třída jaké délky),
2) umístěného Pod Petrovem
a) jaká částka na přestavbu městské dopravní infrastruktury,
b) jaká částka na pořízení kolika kterých dopravních prostředků (bus,tram, trol),
c) jaká částka na vybudování jaké nové městské infrastruktury, případně na jaké úpravy nynější
nedopravní městské infrastruktury,
d) stav, kdy přes toto nádraží nebude vedena nákladní doprava, je považován za výhodu tohoto řešení,
3) jaké částky jsou v rozpočtovém výhledu města Brna na které roky předpokládány
a) na rekonstrukce a výstavbu městské dopravní infrastruktury,
b) na obnovu starých a pořizování nových dopravních prostředků,
c) na zachovávání dosavadního městského nemovitého "nedopravního" majetku,
d) stav, kdy přes toto nádraží povede osobní i nákladní železniční doprava je výhodou pro město
Brno, nebo
e) je nevýhodný pro město Brno a Vaši městskou část,
4) zda i na pracovníky úřadů městských části se při zpracování materiálů pro rozhodování zastupitelů
a) vztahují povinnosti dle § 16 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků,
b) a také v materiálech pro zastupitele navrhovat alternativní usnesení,

-25) zda i pro Vaše zastupitele jsou závazná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dál ZO),
zejména jeho
a) § 38 odstavci (1), který stanoví: "Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly, vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o
zachování a rozvoj svého majetku......... "
Dále ZO stanoví v:
b) § 69, odstavci (2), že člen zastupitelstva skládá slib znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a
řídit se Ústavou a zákony České republiky."
c) § 83, odstavci (1), že člen zastupitelstva je povinen.....hájit zájmy občanů obce....
d) § 83, odstavci "(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu
pro něho samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na
základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat"
K bodům 1 – 3 Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že požadované informace se nevztahují
k působnosti MČ BS. Pod těmito body se dotazujete na rozpočet města Brna a dále na rozpočtový
výhled města Brna. Požadovanými informacemi MČ BS nedisponuje a nevztahují se ani k její
působnosti. Sdělujeme Vám proto, že Vaše žádost se, v bodech 1 – 3 v souladu s ust. § 14 odst. 5
písm. c) informačního zákona, odkládá. Informace vztahující se k působnosti statutárního města Brna
můžete požadovat prostřednictvím elektronické adresy podatelny Magistrátu města Brna
posta@brno.cz, případně prostřednictvím centrální podatelny Magistrátu města Brna
na Malinovského nám. 3.
K Vaší podotázce bod bodem 3: „stav, kdy přes toto nádraží povede osobní i nákladní železniční
doprava je výhodou pro město Brno, nebo je nevýhodný pro město Brno a Vaši městskou část“, si Vás
dovolujeme upozornit, že není zřejmé, co myslíte spojením „toto nádraží“ ani jakým způsobem má
být přistoupeno k rozlišení „výhodný“ a „nevýhodný“. V případě, že dojde k upřesnění Vašeho
požadavku, bude třeba určit, zda se vůbec jedná o požadavek na informace dle informačního zákona.
Pro účely informačního zákona se totiž informacemi 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
audivovizuálního.
K dotazům pod bodem 4 si Vás dovolujeme informovat, že pracovníci úřadů městských části jsou
zpravidla úředníci ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, tedy vztahují se na ně povinnosti stanovené tímto zákonem. Co se týče
materiálů připravovaných pro zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, připravovaná
usnesení vychází z usnesení schválených Radou městské části Brno-střed.
K Vašemu poslednímu dotazu sdělujeme, že na členy Zastupitelstva městské části Brno-střed
se vztahují ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

