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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.06.2017

Vážený pane magistře,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 16.06.2017
doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Vyřízení Vaší žádosti
nebránil nedostatek údajů dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla proto přijata. Dovolujeme
si Vás upozornit, že je-li žádost o informace učiněna elektronicky, musí být dle ust. § 14 odst. 3
informačního zákona podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Adresa
elektronické podatelny MČ BS je: podatelna@brno-stred.cz Na tuto adresu jsme nicméně Vaši
žádost k zaevidování zaslali.
Ve své žádosti jste žádal o poskytnutí následujících informací: Kdo povolil akci OSMČ dne
23.06.2017 v bývalém vojenském areálu Lerchova 62. Jakým způsobem zajišťuje Úřad MČ BS
bezpečnost a hygienu na akci OSMČ dne 23.06.2017 uvnitř areálu Lerchova 62. Jaký dohled má
Úřad MČ BS, aby akce začala a skončila ve stanoveném čase 15 až 20 hodin. Kdo nese
zodpovědnost v případě úrazu nebo jiných událostí, ke kterým může dojít v areálu Lerchova 62,
který je ve správě MČ BS. K Vaší žádosti sdělujeme následující.
S umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu Lerchova 62 na Vámi zmíněnou akci vyslovila
souhlas Rada MČ BS na své 136. schůzi, konané dne 22.05.2017. V příloze Vám zasíláme text
přijatého usnesení.
K Vašim dotazům na bezpečnost, hygienu a odpovědnost v případě úrazu nebo jiných událostí
sdělujeme, že objekt je pořadatelům předáván formou písemného protokolu, jehož součástí jsou též
ujednání o převzetí odpovědnosti za zajištění a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
při pořádání konkrétní akce. Zároveň jsou v protokolu vymezeny prostory a termíny, kterých se
týká. Při předání areálu zpět je prováděna fyzická kontrola. Odpovědnost je tak na straně
pořadatelů.
K dotazu na začátek a konec akce uvádíme, že usnesení Rady MČ BS nestanovuje začátek ani
konec akce, je tedy na organizátorech, aby akce proběhla v souladu s příslušnými právními
předpisy.

-2Informace Vám zasíláme dle ust. § 4a odst. 1 informačního zákona v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Přílohy:
- usnesení RMČ/2017/136/20

Usnesení RMČ/2017/136/20 Lerchova 62 - žádost o povolení vstupu - OSMČ - Hravé odpoledne
RMČ BS na 136. schůzi, konané dne 22.05.2017,
souhlasí
s umožněním vstupu do bývalého vojenského areálu, mimo využití budov na ulici Lerchova
62 v termínu 23.6.2017 pro pořádání akce "Hravé odpoledne", pro Michala Závodského,
zastupujícího Občanské sdružení Masarykova čtvrť s tím, že vzhledem k zahájenému procesu
odsvěření budou další žádosti projednávány až po ukončení tohoto procesu a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ BS seznámit žadatele s usnesením RMČ
Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

