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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážený pane
dne 19.08.2017 byla na podatelnu Městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) doručena Vaše
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která byla následně zaevidována pod
sp. zn. 2010/MCBS/2017/0138947. V této žádosti žádáte o následující informace:
1.

„Kdy byl me osobě předán k uživani

ve

podlaží na Leitnerove 26 Brno“

2.

„Žádám vypis kontrol a kym v b

3.

„Z jakych zdroju čerpa UMČ. BS. informace, o majetku najemce
umístěným“

4.

„Kdo je majitelem
na Leitnerove 26 Brno, a kdo ze zaměstnancu majitele
bytu a kdy byl fizicky na kontrole v bytě. Tedy ke konci roku 2014.“

na Leitnerove 26 Brno.“
0 v bytě

MČ BS jakožto povinný subjekt Vás následně vyzvala v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b)
informačního zákona k upřesnění Vaší žádosti v bodech č. 2 a č. 3. Vaše upřesnění bylo MČ BS
doručeno dne 28.08.2017, přičemž uvádíte:
k bodu č. 2:
„Samozrejme od pocatku najemni smlouvy do konce najemni smlouvy na uvedeny byt.Tedy kdy
Krajsaky soud v Brne v unoru 2014 rozhodl o me zalobe na vypoved najmu z bytu.To znamena kdo
kdy a jak provadel kontrolu
v dannem dome.“
k bodu č. 3:
„No to co je uvedene v otazce.UMC.Brno stred je vlastnikem a pronajimatelem bytu na Leitnerove
26 Brno.A vlastnika
se ptam jake verohodne dukazy a informace ma o mem majetku
v danem byte.Tedy k datu 1.1.2016“
Jelikož Vaše žádost splňuje veškeré náležitosti předepsané § 14 odst. 2 informačního zákona,
poskytujeme Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě Vámi
požadované informace:

-2ad 1.

Nájemní smlouva k předmětnému bytu byla uzavřena s účinností od 01.07.1999,
předávací protokol nemá současný správce nemovitostí k dispozici.

ad 2.

Dle sdělení SNMČ Brno-střed byla dne 01.09.2011 provedena tehdejším bytovým
správcem Ager s.r.o. preventivní prohlídka v domě na ul. Leitnerova 26, během které
mělo dojít mj. i k preventivní prohlídce uvedeného bytu. Dle protokolu o místním
šetření nebyl byt Vámi (jakožto uživatelem bytu) i přes písemnou výzvu zpřístupněn.

ad 3.

Úřad městské části Brno-střed
pronajímaných bytech, tedy ani v

ad 4.

Vlastníkem uvedené nemovitosti je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí
196/1, Brno-město, 60200 Brno. Dle sdělení SNMČ Brno-střed nebyla v předmětném
bytě v roce 2014 prováděna žádná kontrola.

neeviduje majetek nájemců
na ul. Leitnerova 26.

v jednotlivých

S pozdravem
v z. Mgr. Pavel Jobánek
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
ÚMČ Brno-střed

