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Vážení

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.07.2017
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 17.07.2017
doručena Vaše žádost o informace, v níž jste uvedli, že žádáte o informaci dle příslušného zákona.
Dle obsahu žádosti se jednalo o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože vyřízení Vaší
žádosti nebránil nedostatek údajů ve smyslu ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, zasíláme Vám
k Vaší žádosti následující informace.
Ve své žádosti jste se dotazovali na záměr v příštích letech o prodeji domu Solniční 239/11, nebo
zda se prodávat nebude. Na základě vyjádření Oddělení majetku si Vás dovolujeme informovat, že
v současné době není Oddělením majetku evidována žádost nájemců o privatizaci domu Solniční
239/11. Dle informace ze seznamu domů připravovaných k prodeji ke dni 18.05.2017 je u domu
Solniční 239/11 v poznámce uvedeno „dosud neprojednán“.
Schválený seznam domů připravovaných k prodeji je možné rozšířit pouze způsobem popsaným
v „Postupu města při prodeji bytového fondu“. Schválený „Postup města při prodeji bytového
fondu“ i „Seznam bytových a rodinných domů, které jsou připravovány k prodeji“ jsou dostupné
na webových stránkách statutárního města Brna, tj. www.brno.cz
V případě zájmu nájemců o privatizaci domu bude žádost po předložení projednána samosprávnými
orgány MČ BS.
Pro úplnost si dovolujeme doplnit, že dle ust. § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost
poskytovat informace netýká mj. dotazů na budoucí rozhodnutí.
Požadované informace Vám zasíláme dle 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

