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Věc: Odpověď na žádost o informace

Dne 14.01.2016 byla na Úřad městské části Brno-střed, doručena Vaše žádost o informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „informační zákon“), adresovaná starostovi MČ Brno-střed Martinu
Landovi, kterou jste na naši výzvu ze dne 19.01.2016 doplnila o své datum narození.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací:
1.

Pečuje město skutečně s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek?

2.

Z jakého důvodu není možné žádat o nájem bytu v nejvyšším podlaží domu na ulici
Bratří Čapků 7 v Brně?

3.

Proč město preferuje nechat byt neobývaný a každý měsíc připravit příjmovou část
rozpočtu o částku, kterou by mohlo vybírat na nájemném?

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Vám nyní sdělujeme tyto informace:
1.

Statutární město Brno má podle § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) využívat svůj majetek
účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené působnosti. Statutární město Brno a potažmo i městská část Brno-střed
jsou rovněž povinni pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. V souladu
s těmito ustanoveními proto statutární město Brno i městská část Brno-střed
postupují ve všech případech péče o majetek.

-22.

Bytová jednotka v nejvyšším podlaží domu na ulici Bratří Čapků 7 v Brně
v současnosti není nabízena k pronájmu z důvodu špatného technického stavu
(konkrétně jde o špatný stav střechy, kterou do bytové jednotky zatéká).

3.

Statutární město Brno ani městská část Brno-střed rozhodně nepreferují to, aby byl
byt ponechán neužívaný. V případě Vámi zmiňovaného bytu je však situace
ztížená, jelikož bytová jednotka není v současnosti vůbec obyvatelná a je tedy třeba
investice na opravu této jednotky.
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