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Věc: Poskytnutí informací a odložení části žádosti o informace ze dne 11.05.2017
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 11.05.2017 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“).
Ve své žádosti jste žádal o následující informace týkající se uměleckého díla růžový tank
před Červeným kostelem:
- zda zdejší Úřad vydal povolení o zvláštním užívání komunikací tankem a pokud ano, též jeho
sken, pokud nevydal, tak info, proč povolení nevydal,
- kolik taková operace stála a kdo ji zaplatil.
V zákonem stanovené lhůtě zasíláme následující informace.
K první části Vaší žádosti sdělujeme, že Odbor dopravy a majetku Úřadu se k tanku před Červeným
kostelem nevyjadřoval ani nevydával povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen
„ZUK“). Důvodem je skutečnost, že věcně a místně příslušným silničním správním úřadem je
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, který v tomto případě vydal
ZUK.
K Vašemu dotazu na cenu instalace tanku sdělujeme, že touto informací Úřad nedisponuje. Růžový
tank je součástí výstavy KMENY 90, kterou pořádá Moravská galerie v Brně. Úřad se na instalaci
tanku nijak nepodílel a Váš dotaz se proto nevztahuje k jeho působnosti. Z toho důvodu se Vaše
žádost v této části, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, odkládá.
Požadované informace Vám zasíláme v souladu s 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
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Věc:

Sdělení k žádosti o upřesnění informace ze dne 18.05.2017

Vážený pane
v návaznosti na zaslání informací k Vaší žádosti ze dne 11.05.2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme dne 18.05.2017 obdrželi
Vaše podání, které je obsahově žádostí o upřesnění poskytnutých informací.
Ve svém podání vznášíte následující dotaz: „Pokud se týče obecně silničního správního úřadu ÚMČ
BS pro místní a účelové komunikace mimo základní komunikační systém, nejasnosti trvají: na webu
MČ BS uvádíte, že jsou jak v pravomoci ODaM ÚMČ tak SÚ ÚMČ. Je v těchto dvou stejných
pravomocích nějaký rozdíl nebo jak tomu mám rozumět?“
K Vašemu dotazu si dovolujeme sdělit, že Odbor dopravy a majetku ÚMČ BS je příslušným
silničním správním úřadem na území městské části Brno-střed na místních komunikacích, které jsou
vyznačeny v informačním systému Brněnských komunikací, a.s. – IsitInfo. Zjednodušeně lze říci,
že jde o území, kde nejezdí MHD a v centrální oblasti ohraničeném ul. Husova, Joštova, Moravské
nám. Rooseveltova, Nádražní. V případě Vašeho dotazu týkajícího se umístění růžového tanku před
Červeným kostelem není příslušným silničním správním úřadem Odbor dopravy a majetku ÚMČ
BS, ale Odbor dopravy MMB.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

