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Částečné odložení žádosti
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,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 04.09.2017 doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost ze dne 23.08.2017 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 údaje dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
„1. Kolik celkem parkovacích míst se nachází na ulicích a náměstích vymezených písmenem M na R,
RP a kartách pro právnické osoby (F), opravňujících k vjezdu a parkování? Konkrétně se jedná o
ulice Opletalova, Veselá, Dominikánské náměstí, Panenská, Dominikánská, Besední a část ulice
Solniční (od křižovatky s ulicí Husova po ulici Veselá).
2. Kolik z těchto parkovacích míst je vyhrazených, tj. pronajatých fyzickým nebo právnickým osobám?
3. Kolik z těchto míst je vyhrazených pro invalidy?
4. Kolik z těchto míst je vyhrazených pro orgány Městské části, Magistrátu města Brna či pro jiné
instituce spadající pod Město Brno?
5. Kolik je v oběhu aktuálně vydaných platných RP karet?
6. Kolik je v oběhu aktuálně vydaných R karet?
7. Kolik je v oběhu aktuálně vydaných platných F (právnické osoby) karet?
8. Kolik je v oběhu aktuálně vydaných a platných jiných karet opravňujících k vjezdu a parkování na
výše zmíněných ulicích?“
K Vaší žádosti sdělujeme, že zodpovězení otázek č. 1, částečně 4, 5, 6, 7 a částečně též 8 je
v kompetenci Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Poptávanými informacemi městská část Brnostřed nedisponuje a nevztahují se k její působnosti. Vaše žádost se ve vztahu k těmto požadovaným
informacím v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona odkládá. S ohledem na výše
uvedené si Vám dovolujeme doporučit, abyste se s žádostí o informace obrátil na Magistrát města
Brna.
K požadavku na informaci kolik parkovacích míst je vyhrazených, tj. pronajatých fyzickým
nebo právnickým osobám sdělujeme, že na jmenovaných ulicích je celkový počet vyhrazených

-2parkovacích stání 64. Pro invalidy je vyhrazeno 5 míst a pro městskou část Brno-střed je vyhrazeno
míst 9. K požadavku pod č. 8 sdělujeme, že parkovacích karet je vydán stejný počet jako parkovacích
stání, nicméně k platným kartám k povolení vjezdu je zapotřebí vyjádření Odboru dopravy
Magistrátu města Brna.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

