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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.01.2017

Vážený pane Dostále,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 06.01.2017 doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti
dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste se dotazoval na vyhrazená parkovací stání č. 6 a 7 na Šilingrově náměstí 2,
k nimž jste uvedl, že jsou již několik let využívána jako stanoviště pro dispečink Impuls taxi,
konkrétně:
1. Bude uvedená místa využívat pro své potřeby MČ Brno-střed?
2. Zřídí MČ Brno-střed stanoviště taxi pro všechny koncesované řidiče taxi v Brně bez omezení
(i z důvodu kritického nedostatku taxi stanoviště v centru)?
3. Zdali je možné zažádat o roční pronájem vyhrazeného stání pro rezidenty/firmy (zábor)?
4. Jaký je dlouhodobý záměr MČ Brno-střed pronájmu parkovacích stání na Šilingrově
náměstí?
K Vaší žádosti sdělujeme následující.
Dle obsahu Vaší žádosti dotazy směřují spíše na box č. 7 a 8 před domem Šilingrovo nám. 3-4.
Před domem Šilingrovo nám. 3-4 je v současné době až do 30.04.2017 vydáno rozhodnutí
na vyhrazené parkovací stání (dále jen „VPS“) na box č. 7 společnosti Taxi Impuls plus Brno, spol.
s r.o., box č. 8 společnosti H+H taxi s.r.o. a boxy č. 2-6 ÚMČ BS. Před domem Šilingrovo nám. 2 je
vydáno rozhodnutí VPS na box č. 2-8 společnosti 2. DSP, s.r.o. do 31.05.2017.
S ohledem na ust. § 2 odst. 4 informačního zákona nelze odpovědět na Vaše dotazy pod body 1 a 4
Vaší žádosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí.
Z toho důvodu bylo ve vztahu k těmto bodům Vaší žádosti vydáno samostatné rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti, které Vám rovněž zasíláme.
K Vašemu dotazu pod bodem 2 sdělujeme, že dle současných informací, kterými Úřad disponuje,
bude stanoviště taxi zřizovat Odbor dopravy MMB, MČ Brno-střed nikoliv. V případě zájmu
o bližší informace Vám proto doporučujeme obrátit se s žádostí přímo na Magistrát města Brna.

-2K Vašemu dotazu na možnost ročního pronájmu vyhrazeného stání uvádíme, že rezidenční karty
v tuto chvíli neběží a Brněnské komunikace a.s. dávají souhlas s užíváním na dobu kratší než 1 rok,
tedy toto možné není. K VPS bude svoláno veřejné projednání a až poté bude rozhodnuto.
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona Vám informace poskytujeme v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

