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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 19.12.2016

Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 19.12.2016 doručena do datové schránky
Vaše žádost o informace 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 žádali o sdělení, kdo je správcem pozemku p.č. 1090, k.ú. Staré Brno
a v případě, že je správa pozemku p.č. 1090, k.ú. Staré Brno, rozdělena mezi více subjektů, žádali
jste o informaci, kdo je správcem jednotlivých částí tohoto pozemku zejména části chodníku
bezprostředně před restaurace BORGO AGNESE.
K Vaší žádosti sdělujeme následující.
Celý chodník (parcela č. 1090 – viz přiložená fotodokumentace) před uvedeným objektem je
ve vlastnictví Statutárního města Brna. V délce 27 m je jako místní komunikace ve správě
Brněnských komunikací, a.s. Zbývající část chodníku v délce 8 m (směrem k parku) Brněnské
komunikace, a.s. doposud nepřevzaly do své správy. Jedná se tedy o veřejné prostranství, které
vykazuje veškeré znaky účelové komunikace – ve správě Odboru dopravy a majetku Úřadu.
V daném případě je důležité rozlišovat, v které části chodníku žadatel požaduje povolení k umístění
záboru – dva vchody do restaurace, každý v jiném úseku chodníku.
Uživatel veřejného prostranství je povinen přihlásit se k záboru veřejného prostranství a dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou
vyhláškou statutárního města Brna č. 13/2015 uhradit místní poplatky.
Požadované informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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