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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 27.07.2017
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 27.07.2017 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“). Dne 28.07.2017
byla Vaše žádost doplněna a rozšířena. Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti
dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali následující informace týkající se výstavy automobilů na Moravském
náměstí a náměstí Svobody:
1. Podal žadatel o zvláštní užívání veřejného prostranství, v jehož rámci se výstava konala
na Moravském náměstí, přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství?
2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, žádáme o kopii tohoto přihlášení.
3. Podal žadatel o zvláštní užívání veřejného prostranství, v jehož rámci se výstava konala
na náměstí Svobody, přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství?
4. Pokud je odpověď na otázku č. 3 kladná, žádáme o kopii tohoto přihlášení. Existuje-li
v tomto případě jiné obdobné podání nebo dokument, na základě kterého byl či bude tento
žadatel povinen uhradit uvedený místní poplatek, žádáme o jeho kopii.
5. Žádáme o kopii přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
v souvislosti s konáním celého festivalu Meeting Brno na Moravském náměstí, pokud bylo
takové přihlášení podání (a nejedná se o podklad požadovaný v rámci bodu č. 2).
6. Žádáme o kopie oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, jestliže taková podání byla v souvislosti s konáním výstavy (v obou lokalitách)
podána. O totéž žádáme ke konání celého festivalu Meeting Brno v parku na Moravském
náměstí.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující.
K bodům 1 a 2 žádosti sdělujeme, že žadatel o zábor parku na Moravském náměstí dosud nepodal
přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Z toho důvodu byl žadatel
o zábor Moravského náměstí vyzván dne 07.08.2017 Odborem životního prostředí ke splnění
povinnosti a přihlášení se k místnímu poplatku.
K bodům 3 a 4 žádosti si Vás dovolujeme informovat, že žadatel o zábor náměstí Svobody podal
dne 19.07.2017 přihlášení k místnímu poplatku. Místní poplatek nebyl vyměřen, jelikož akce byla
prezentována jako kulturní. V návaznosti na změnu rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace,
o níž jste byli informováni v přípise ze dne 08.08.2017, č. j. MCBS/2017/0130275/KINV, podal

-2žadatel dne 08.08.2017 nové přihlášení k místnímu poplatku, a to s termínem užívání 24.07.26.07.2017. Na základě tohoto přihlášení a též místního šetření, které na náměstí Svobody proběhlo,
bude místní poplatek vyměřen. Přihlášení k místnímu poplatku Vám zasíláme v příloze.
K bodu 5 Vaší sdělujeme, že zřejmě máte na mysli akci „Léto v centru“, v jejímž rámci proběhl
mj. festival Meeting Brno. K této akci nemáme přihlášení k místnímu poplatku. Hlavním
organizátorem je TIC BRNO, příspěvková organizace, nicméně městská část Brno-střed a Kulturní
a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, jsou spoluorganizátory této akce.
Ze strany TIC BRNO, příspěvkové organizace, byla proto městská část Brno-střed oslovena,
zda se nepřihlásí k místním poplatkům. Městská část by od místních poplatků byla osvobozena.
Městská část se k místnímu poplatku dosud nepřihlásila, bod byl již zpracován pro schůzi Rady
městské části Brno-střed, nicméně dosud o něm nebylo rozhodnuto a jedná se tak o novou
informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, a dosud o ní nebylo
rozhodnuto. Materiál pro Radu městské části Brno-střed Vám proto nemůžeme poskytnout.
K Vašemu požadavku na kopie oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků obsaženém pod bodem 6 Vám v příloze poskytujeme oznámení ke kulturnímu
festivalu „Léto v centru“ a k výstavě na náměstí Svobody. Jiná oznámení nebyla Úřadu doručena.
V kontextu Vašich předchozích žádostí zasíláme veškeré dokumenty bez osobních údajů a projevů
osobní povahy. Informace Vám 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
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