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Poskytnutí informací k žádosti doručené dne 02.12.2016

Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad) byla dne 02.12.2016 doručena datovou schránkou
Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože z žádosti nebylo zřejmé, kdo je
žadatelem, byla dne 09.12.2016 odeslána výzva k doplnění žádosti o informace dle ust. § 14 odst. 5
písm. a) informačního zákona. Dne 12.12.2016 byla žádost doplněna.
Ve své žádosti jste se domáhali poskytnutí následujících informací:
1. Kdo a jakým způsobem vydal ROZHODNUTÍ o odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2,
160/3 a p.č. 128, vše v k.ú. Město Brno, které se uskutečnilo ve dnech 26.-27.11.2016?
2. Kdo, kdy a jakým způsobem schválil či/a případně parafoval ROZHODNUTÍ o odstranění
staveb na pozemcích p.č. 160/2, 160/3 a p.č. 128, vše v k.ú. Město Brno, které se uskutečnilo
ve dnech 26.-27.11.2016?
3. Předložte kopii rozhodnutí dle bodu 1 a 2 a všech souvisejících dokumentů dle bodů 1 a 2.
4. Kdo, kdy a jakým způsobem objednal odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2, 160/3
a p.č. 128, vše v k.ú. Město Brno společností Brněnské komunikace, a.s., které proběhlo
ve dnech 26.-27.11.2016?
5. Předložte k bodu 4 kopii objednávky, zadání či kopii podobného dokumentu.
6. Kdo, kdy a jakým způsobem povolal k odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2, 160/3
a p.č. 128, vše v k.ú. Město Brno prováděnou ve dnech 26.-27.11.2016 společností Brněnské
komunikace, a.s. členy tzv. Městské policie Brno?
7. Poskytněte doklady týkající se bodu 6.
8. Kdo, kdy a jakým způsobem povolal k odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2, 160/3
a p.č. 128, vše v k.ú. Město Brno prováděnou ve dnech 26.-27.11.2016 společností Brněnské
komunikace, a.s. členy Policie České republiky?
K Vaší žádosti sdělujeme následující.
K bodu 1. – 3. Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace,
které Vám rovněž zasíláme.
K bodu 4. a 5. Vaší žádosti sdělujeme, že objednávka na odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2,
p.č. 160/3 a p.č. 128, vše k.ú. Město Brno byla vystavena dne 08.12.2016 na sekretariátu tajemníka
a podepsána tajemníkem Úřadu. Objednávku zasíláme v příloze, autentické podpisy byly z důvodu

-2ochrany jejich grafického ztvárnění anonymizovány. Provedená anonymizace je rovněž předmětem
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
K bodu 6. Vaší žádosti sdělujeme, že Městskou policii Brno informoval o tom, že pokud vlastník
neodstraní prodejní stánky na ulici Pohořelec, bude je dne 26.11.2016 odstraňovat silniční správní
úřad, tajemník Úřadu, a to telefonicky dne 25.11.2016. Doklad o této skutečnosti neexistuje, bod 7.
žádosti je proto rovněž předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
K bodu 8. Vaší žádosti sdělujeme, že Úřadu není známá informace o tom, kdo povolal na místo
příslušníky Policie ČR. Úřad Policii ČR o skutečnosti, že pokud vlastník neodstraní prodejní stánky
na ul. Pohořelec, bude je dne 26.11.2016 odstraňovat silniční správní úřad, neinformoval.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- objednávka ev. č. OB2100/1600070
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Sdělení k urgenci odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
dne 13.02.2017 bylo Úřadu městské části Brno-střed doručeno Vaše podání ze dne 12.02.2017,
v němž jste sdělili, že Vaší advokátní kanceláři nebyla doručena žádná odpověď či jakákoliv reakce
na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 02.12.2016.
Dovolujeme si Vás informovat, že oba dokumenty Vám byly v zákonem stanovené lhůtě odeslány
na Vámi uvedenou doručovací adresu, přičemž z Vaší strany nedošlo k jejich převzetí. Tuto
skutečnost prokazuje připojená fotokopie poštovní doručenky.
Požadované informace Vám nicméně opětovně zasíláme v příloze.
K poskytnutí informací ze dne 21.12.2016 doplňujeme, že při zpracování odpovědi bylo chybně
uvedeno datum, kdy došlo k vystavení objednávky na odstranění staveb na pozemcích p.č. 160/2,
160/3 a 128. Objednávka byla ze systému vytištěna dne 08.12.2016 v rámci přípravy odpovědi
na Vaši žádost o informace, proto je na ní uvedeno datum 08.12.2016. Vyřizující referentka vzala
toto datum mylně jako datum, kdy byla objednávka vystavena, což neodpovídá skutečnosti.
Objednávka byla vystavena dne 25.11.2016. Za toto administrativní nedopatření se omlouváme.
Zároveň v příloze zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Přílohy:
- fotokopie poštovní doručenky
- poskytnutí informací, č.j. MCBS/2016/0207511/KINV
- rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, č.j. MCBS/2016/0207526/KINV

