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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážený pane
dne 12.06.2017 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/2017/0097719. V této žádosti žádáte o odpověď na následující otázky:
1. Kdy sem fizicky prevzal nebytovej prostor na Vaclavske 3 Brno
2. pokud byla v nebytovem prostoru elektrina,komu sem za elektrinu platil sluzby
3. Kdy a od koho se pronajimatel dozvedel o pozaru v danem prostoru
4. Po pozaru,bylo me osobe umozneno vnaset do vyhoreleho prostoru veci z bytu na Leitnerove
26 Brno?Od ktereho data me to umozneno nebylo??
5. Citujte prosim obsah meho dopisu adresovaneho starostovi mestske casti Brno stred .Jde o
dopis kde prilohou byli klice od bytu na Leitnerove 26 Brno a nebytu Vaclavske 3
Brno.Uvedte prosim potvrzeni o prevzatem dopise .
6. Kdy probehla a za ci ucasti prohlidka bytu tajemnikem mestske casti Brno stred.
7. Pri teto prohlidce byli ci nebyli pouzite klice ktere sem v srpnu 2016 prilozil k dopisu
adresovanemu starostovi??
8. Byli vymenene zamky vlastnikem bytu na Leitnerove 26 Brno vlastnikem bytu??Kdy??Kym
konkretne.
9. Byla kopie klicu predana byvalemu najemci tedy me??Pokud ne proc.
10. Kdo vydal pokyn k podani navrhu mestskemu soudu v Brne na exekucni vyklizeni Vaclavske
3 a Leitnerove 26 Brno?
11. Bylo v navrhu na exekuci soudu zdeleno o:
a. Tom ze najemce nebytoveho prostoru na Vaclavske 3 Brno upozornoval na problemy
pri vyklizeni bytu na Leitnerove 26 Brno
b. Ze nebytovy prostor na Vaclavske 3 v srpnu 2016 vyhorel,

-2c. ze klice od bytu a nebytoveho prostoru sem 26.8.2016 predal na UMC.Brno stred?
d. .ze zamky byli a kdy v byte na Leitnerove 26 Brno a nebyt.prostoru na Vaclavske 3
vymeneny,
e. Ze vnesene veci me jako najemcem na Vaclavskou 3 Brno byli znicene pozarem
12. Kdo je odpovedny za to,ze v den vykonu exekucniho vyklizeni bytu a nebytoveho prostoru
byli veci odvezeny a presne uvedte kam.Tedy na ci pokyn.
13. Byl k tomu vyzadovan muj souhlas ci vyjadreni?
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:
1. Dne 31.05.2016 (předávací protokol byl tohoto dne Vámi podepsán, přičemž Vám byl
předán i jeden výtisk tohoto protokolu).
2. Elektřina v nebytovém prostoru měla dle sdělení SNMČ podružné měření tj. platba
za spotřebovanou energii byla součástí vyúčtování
3. Krátce po požáru od Hasičského záchranného sboru.
4. Vzhledem k havarijnímu stavu stropu a s ohledem na jeho možné zřícení, Vám vstup
do nebytového prostoru nebyl po požáru umožněn.
5. Kopii Vašeho dopisu Vám zasíláme v příloze této odpovědi.
6. Jak Vám již bylo opakovaně sděleno (mj. např. při osobním jednání konaném dne
02.03.2017, či dopisem ze dne 06.03.2017, který jste oproti podpisu osobně převzal dne
07.03.2017), kontrolní prohlídka v předmětném bytě proběhla dne 26.09.2017,
a to za přítomnosti tajemníka ÚMČ Brno-střed, zástupce SNMČ a hlídky Městské policie.
7. Jak Vám již bylo rovněž opakovaně sděleno (mj. např. při osobním jednání konaném dne
02.03.2017, či dopisem ze dne 06.03.2017, který jste oproti podpisu osobně převzal dne
07.03.2017), bylo ke vstupu do bytu použito klíče (popř. jeho kopie), který byl přílohou
Vašeho dopisu ze dne 26.08.2016.
8. Jak Vám již bylo taktéž opakovaně sděleno (mj. např. při osobním jednání konaném dne
02.03.2017, či dopisem ze dne 06.03.2017, který jste oproti podpisu osobně převzal dne
07.03.2017), byl zámek po kontrolní prohlídce konané dne 26.09.2017 vyměněn,
a to za pomoci zámečníka.
9. Kopie klíčů Vám následně předána nebyla, jelikož jste k užívání předmětného bytu již
nedisponoval žádným právním titulem. Kromě toho jste předchozí klíče sám dobrovolně
zaslal na ÚMČ Brno-střed, k předání nových klíčů tedy nebyl žádný důvod.
10. Jak Vám již bylo sděleno mj. při Vaší návštěvě dne 06.02.2017, či v odpovědi na Vaši
žádost o informace ze dne 21.05.2017, podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením
předmětného bytu bylo iniciováno ze strany Odboru bytového ÚMČ BS. Na základě
předaných podkladů pak byl návrh podán Odborem právním a organizačním ÚMČ BS.
Součástí podkladů bylo rovněž usnesení RMČ BS ze dne 17.10.2016, č. RMČ/2016/100/27.
11.
a. Ne.
b. Ne.
c. Ne.
d. Ne.
e. Ne.

-312. Soudní vykonavatel Roman Štrof – věci byly odvezeny na skládku.
13. Ne.

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

Přílohy:
- Dopis ze dne 25.08.2016

