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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 20.07.2017
Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 20.07.2017 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Dne 21.07.2017
byla Vaše žádost doplněna, resp. rozšířena. Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti
dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace týkající se výstavy automobilů na Moravském
náměstí a nám. Svobody a s ní spojeného finančního příspěvku vystavující společnosti:
1. „Pokud byla příjemcem uvedeného finančního příspěvku městská část Brno-střed, žádáme
o veškeré podklady k tomuto finančnímu příspěvku, zejména o smlouvu, na jejímž základě
městská část tento finanční příspěvek přijala nebo přijme. Pokud tyto doklady neexistují,
žádáme o sdělení, která osoba byla příjemcem tohoto finančního příspěvku, je-li to známo.
2. Pokud podklady dle bodu 1 existují, žádáme o sdělení, který orgán a kdy smlouvu dle bodu 1
schválil. Současně v tomto případě žádáme o příslušný podkladový materiál (např.
podkladový materiál rady městské části).
3. Veškerá správní rozhodnutí bez osobních údajů, jestliže byla vydána Úřadem městské části
Brno-střed, na jejichž základě se výstava může v parku na Moravském náměstí konat –
například rozhodnutí o záboru veřejného prostranství, veřejné zeleně apod.
4. Další doklady týkající se uvedeného finančního příspěvku – zejména korespondence s jeho
poskytovatelem, pokud existuje.
5. Žádáme o podkladový materiál rady městské části, kterým rada projednala skutečnost,
že dojde ke konání níže uvedené „Letní výstavy aut“ v parku na Moravské náměstí, nebo
konání této výstavy schválila.“
V bodu č. 1, 2 a 4 žádosti jste žádali informace týkající se finančního příspěvku společnosti
Mototechna na stavbu ocelové konstrukce Německého domu. V této souvislosti jsme prověřili,
že městská část Brno-střed nebyla příjemcem tohoto finančního příspěvku, jeho přijetí

-2neschvalovala ani ohledně finančního příspěvku nevedla korespondenci s jeho poskytovatelem.
Není nám známo, který subjekt byl příjemcem zmíněného finančního příspěvku.
Jelikož Úřad požadovanými informacemi nedisponuje a nevztahují se k jeho působnosti, sdělujeme
Vám tímto, že Vaše žádost se v bodech 1, 2 a 4 v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona odkládá.
Dále jste požadovali veškerá správní rozhodnutí, na jejichž základě se výstava může v parku
na Moravském náměstí konat. K tomu Vám v příloze zasíláme kladné vyjádření Odboru životního
prostředí Úřadu ze dne 13.07.2017, který se k záboru veřejného prostranství vyjádřil jako správce
této lokality veřejné zeleně.
V posledním bodě jste žádali podkladový materiál, který Rada městské části Brno-střed projednala
skutečnost, že dojde ke konání výstavy aut v parku na Moravském náměstí nebo konání této
výstavy schválila. Tato otázka nebyla předmětem rozhodování Rady městské části Brno-střed, proto
neexistuje materiál, který bychom Vám v této věci mohli poskytnout. Ohledně této části žádosti
bylo vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám zasíláme poštou.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- vyjádření Odboru životního prostřed, č. j. MCBS/2017/0067352/HAN

