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Věc: Odpověď na žádost o informace

dne 12.03.2016 byla na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed doručena Vaše elektronická žádost
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „informační zákon“).
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací:
1.

Byla Vaše městská část v letech 2012-2015 investorem pro výstavbu ekologicky příznivé stavby
(pasivní, aktivní a nulové domy)?

2.

Pokud byla Vaše městská část investorem dle bodu 1), kolik takových budov bylo postaveno,
popř. zatím probíhá jejich stavba? Jaké byly náklady vynaložené na jednotlivé stavby?

3.

Zadala vaše městská část projekt na výstavbu energeticky úsporné budovy? Pokud ano, o jakou
stavbu se má jednat?

4.

Kolik dotací a v jaké výši (jednotlivě, pokud možno, pokud ne, pak souhrnná částka) bylo ve Vaší
městské části uděleno pro soukromé ekologicky příznivé novostavby podle dotačního programu
Nová zelená úsporám?

5.

Kolik stavebních povolení bylo vydáno v letech 21012-2015 Vaším stavebním úřadem
pro soukromé ekologicky úsporné stavby (nulové, pasivní či aktivní – pokud možno, rozděleno do
těchto kategorií)?

Jelikož Vaše žádost splňovala veškeré náležitosti předepsané § 14 odst. 2 informačního zákona, poskytujeme
Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě následující informace:
1.

Městská část Brno-střed nebyla v uvedeném období investorem pro výstavbu ekologicky příznivé
stavby.

-22.

Viz bod č. 1.

3.

Městská část Brno-střed nezadala v uvedeném období žádný projekt na výstavbu energeticky
úsporné budovy.

4.

Městskou částí Brno-střed nebyly uděleny žádné dotace, jelikož městská část a potažmo ani obec
není poskytovatelem dotace „Nová zelená úsporám“. V této otázce je třeba se obrátit
na poskytovatele dotace.

5.

Stavební úřad městské části Brno-střed nevede evidenci jednotlivých typů staveb, nicméně
prověřením v registru podaných žádostí za období 2012 až 2015 nebylo zjištěno podání žádosti
o stavební povolení pro soukromou ekologicky úspornou stavbu.
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