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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 29.08.2017
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 29.08.2017
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 Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí následujících informací týkajících se instalace kabeláže
v domech „pod omítkou“, příp. s využitím stávajících kabelových tras:
1. zaslání dokumentu MČ BS, kterým je podložen, resp. rozhodnut tento požadavek, tedy
sdělení, jak byl tento požadavek rozhodnut a zároveň kopii tohoto rozhodnutí;
2. zaslání seznamu domů, ve kterých byla takto realizována telekomunikační síť (tzn. umístění
kabeláže v domech pod omítkou) za poslední 3 roky, zaslání instalace sítě v tomto období
konkrétně od společnosti PODA a.s., IČ: 258 16 179.
K požadavku pod bodem č. 1 sdělujeme, že jelikož se jedná o rozhodnutí technického charakteru,
není v tomto případě vyžadován souhlas Rady MČ BS a rozhodnutí je v kompetenci Odboru
investičního a správy bytových domů. Neexistuje žádné písemné zachycení takto učiněného
rozhodnutí, jde o technický požadavek.
K požadavku pod bodem č. 2 zasíláme seznam domů, ke kterým byl vydán souhlas s instalací
elektronické komunikace:
Hvězdova 289/3
Třída Kpt. Jaroše 1920/1
Zelný trh 21
Kobližná 18
Mlýnská 4
Mlýnská 6
Mlýnská 8
Mlýnská 10
Mlýnská 14
Francouzská 12 (PODA a.s.)
Francouzská 18 (PODA a.s.)
Körnerova 8 (PODA a.s.)

-2Bratislavská 36 (PODA a.s.)
Bratislavská 39 (PODA a.s.)
Bratislavská 41 (PODA a.s.)
Bratislavská 60 (PODA a.s.)
Požadované informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

