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Úřadu městské části Brno-střed byla dne 11.09.2020 doručena prostřednictvím elektronické adresy
pana Jiřího Urbana pověřeného vedením Odboru dopravy Úřadu městské části Brno střed Vaše
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Žádost byla zaevidována přes elektronickou
adresu podatelny Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) dne 16.09.2020. Následně
jste byl vyzván k doplnění veškerých náležitostí dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, jež jste
doplnil dne 08.10.2020.
Ve Vaší žádosti jste se dotazoval, proč ÚMČ BS nekoná ve věci odtažení vraku vozidla
z parkoviště na ulici Žižkova před AV ČR. Žádal jste informaci, proč ÚMČ BS v této věci prozatím
nevydal rozhodnutí a kdy v této věci začne konat. Rovněž jste žádal informaci o tom, v jaké výši
ÚMČ BS vyměří pokutu majiteli vozidla, které dva roky blokuje místo zaměstnancům Akademie
věd i blízkého gymnázia a fakulty.
K Vaší žádosti sdělujeme, že Odbor dopravy ÚMČ BS ve věci odstranění vraku předmětného
vozidla z ulice Žižkova 22 konal následujícím způsobem. Od společnosti Brněnské komunikace a.s.
obdržel dopis. Následně Odbor dopravy ÚMČ BS učinil úkony vedoucí ke zjištění vlastníka
vozidla, kterého poté vyzval k odstranění tohoto vozidla. V současné době je s majitelem vozidla
jednáno ze strany společnosti Brněnské komunikace a.s., kterou Odbor dopravy ÚMČ BS požádal o
zaslání podkladů a výsledku jednání s majitelem vozidla o porušení zákazu odstavení vozidla na
místní komunikaci dle § 19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Poté, co budou tyto podklady
ÚMČ BS doručeny, může silniční správní úřad s majitelem vozidla zahájit správní řízení, kde může
být majiteli vozidla rovněž uložena pokuta za přestupek v souladu ust. § 42a odst. 1 písm. i) a odst.
7 písm. b) až do výše 300 000 Kč.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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