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Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 02.12.2016

Vážený pane Š
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 02.12.2016 doručena prostřednictvím
elektronické podatelny 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal o sdělení, zda byla na ulici Jircháře (na křižovatce z ulice Leiterova) dne
20.11.2016 mezi 19:15 a 20:00 umístěna značka označující zákaz stání z důvodu, že dne 21.11.2016
probíhalo v ulici Jircháře blokové čištění. Pokud ano, žádal jste o zaslání fotodokumentace,
videonahrávky či jiného důkazního prostředku dokládajícího, že dne 20.11.2016 mezi 19:15 a 20:00
na ulici Jircháře byla umístěna značka zákaz stání z důvodu blokového čištění, které probíhalo dne
21.11.2016. V případě, že žádný takový důkaz neexistuje, žádal jste též o explicitní sdělení této
skutečnosti.
K Vaší žádosti sdělujeme následující. Dopravní značení bylo rozmístěno na ul. Jircháře dne
14.11.2016 a bylo v pořádku. Následná kontrola byla provedena dne 21.11.2016 před začátkem
blokového čištění a dopravní značení bylo rovněž v pořádku. Zda bylo dopravní značení dne
20.11.2016 v čase 19:15 až 20:00 na ul. Jircháře není Úřad schopen doložit.
Přílohou Vám zasíláme Protokol o provedení kontrole dopravního značení ze dne 14.11.2016
a Protokol o provedené kontrole blokového čištění ze dne 21.11.2016.
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
Přílohy:
- protokol o provedené kontrole dopravního značení ze dne 14.11.2016
- protokol o provedené kontrole blokového čištění ze dne 21.11.2016

