Tajemník
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0036480/PRUP
Spisová značka: 2100/MCBS/2019/0036379/6
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.03.2019
Vážený pan
JUDr. Michal Závodský
člen zastupitelstva MČ Brno-střed

Odpověď na interpelaci
Vážený pane zastupiteli,
na 3. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 30.1.2019 jste vznesl interpelaci ve znění:
„Proč na oficiálních stránkách městské části Brno-střed v sekci "složení zastupitelstva" už oproti
bývalým čtyřem letům nejsou u všech zastupitelů uvedeny jejich emailové oficiální adresy?“
K Vašemu dotazu sděluji následující:
Oficiální emailové adresy neuvolněných členů zastupitelstva MČ Brno-střed již byly na internetové
stránky MČ Brno-střed doplněny. Se zveřejněním emailových adres jsme vyčkávali na vyjádření
našeho pověřence pro ochranu osobních údajů z pohledu ochrany osobních údajů.

S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA., LL.M.
tajemník ÚMČ BS
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Tajemník
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0036471/PRUP
Spisová značka: 2100/MCBS/2019/0036379/4
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.03.2019
Vážený pan
Róbert Čuma
člen zastupitelstva MČ Brno-střed

Odpověď na interpelaci
Vážený pane zastupiteli,
na 3. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 30.1.2019 jste uvedl:
"Na minulém zastupitelstvu, kde se probírala zpráva Kontrolního výboru, jsem hlasoval "pro" a v
zápise ze zasedání ZMČ BS je uvedeno, že jsem nehlasoval."
K Vašemu podnětu sděluji následující:
Ve výpisu z hlasovacího zařízení, které jmenovitě zaznamenává způsob hlasování na zasedáních
zastupitelstva MČ Brno-střed, je zaznamenáno, že v rámci hlasování k bodu č. 14 – Zpráva o
činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS (hlasování č. 17) jste nehlasoval, tedy nevyužil svého práva
hlasovat. V zápise z 2. zasedání zastupitelstva MČ Brno-střed v části hlasování k bodu č. 14 je
v souladu s výpisem z hlasovacího zařízení uvedeno následující hlasování: „40 pro, 0 proti, 1 se
zdržel, 2 nehlasoval“.
Je možné, že hlasovací tlačítko Vámi nebylo zcela stisknuto a tak Vaše hlasování nebylo
hlasovacím zařízením zaznamenáno. Při každém hlasování se, prosím, raději přesvědčte na
promítacím plátně, zda Vaše hlasování bylo zaznamenáno.
Pro úplnost uvádím, že v případě Vašeho dotazu se jedná o první „reklamaci“ záznamu hlasování
od doby, kdy je hlasovací zařízení při zasedáních zastupitelstva používáno.
S pozdravem
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS
Příloha:
- Výpis z hlasovacího zařízení k bodu č. 14 (Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS), z
2. zasedání ZMČ BS konaného dne 19.12.2018
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Tajemník
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0036475/PRUP
Spisová značka: 2100/MCBS/2019/0036379/5
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.03.2019
Vážený pan
JUDr. Michal Závodský
člen zastupitelstva MČ Brno-střed

Odpověď na interpelaci
Vážený pane zastupiteli,
na 3. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 30.1.2019 jste vznesl interpelaci ve znění:
Rád bych poprosil, kdyby si městská část zaktualizovala povědomí o tom, co se bude dít v budoucnu
s vyasfaltovanou plochou na Nových sadech, kde dříve byl skatepark a potom se to vrátilo zpět
BKOMU pro parkování nějakých strojů. Nicméně tam nic nevidím, v létě, v zimě je to stále zavřené,
tak jestli by nestálo za to trošku zase převzít iniciativu a zkusit to nějak využít pro možnosti městské
části, zejména to sportovní vyžití tam nemusí být špatné."
K Vašemu dotazu uvádím následující:
Co se týče záměru využití Vámi uvedené vyasfaltované plochy na ulici Nové Sady, zaslali jsme
písemný dotaz správci této plochy - společnosti Brněnské komunikace a.s., aby nám sdělil, jaký má
záměr využití uvedené plochy. Jakmile k dotazu obdržíme odpověď, budeme Vás informovat.

S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA., LL.M.
tajemník ÚMČ BS
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Tajemník
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0036463/PRUP
Spisová značka: 2100/MCBS/2019/0036379/3
Vyřizuje: Bc. Petra Vaňurová, tel. 542 526 313
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 01.03.2019
Vážená paní
Mgr. Jasna Flamiková
členka zastupitelstva MČ Brno-střed

Odpověď na interpelaci
Vážená paní zastupitelko,
na 3. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 30.1.2019 jste vznesla interpelaci ve znění:
"Na základě čeho byl umístěn stánek se zeleninou v době Vánočních trhů na chodníku u Tržnice? K
Vánočním trhům nepatřil, vysoutěžený nebyl a proto mě zajímá, komu šly poplatky za zábor
veřejného prostoru, jestli městské části nebo Tržnici. Pokud šly městské části, tak bych ráda viděla
nějaký doklad o tom, že tomu tak skutečně bylo."
K Vašemu dotazu uvádím následující:
Stánek se zeleninou v době konání trhů Advent na Zelňáku byl umístěn na místní komunikaci u
Tržnice, a to v rámci povolení zvláštního užívání komunikace vydané Městské části Brno-střed pro
pořádání akcí v rámci Tržiště Zelný trh.
Důvodem pro přidělení prostoru pro umístění uvedeného stánku v rámci povolení zvláštního
užívání komunikace vydaného Městské části Brno-střed, byla kompenzace za umístění dvou
charitativních stánků v rámci akce Advent na Zelňáku v prostoru náležejícím k Tržnici.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA., LL.M.
tajemník ÚMČ BS
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Uvolněný člen ZMČ BS pro dopravu a bydlení Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2019/0036969/DRYM
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Bc. Michaela Drybčáková, tel. 542 526 325
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 04.03.2019

Vážená paní
Mgr. Jasna Flamiková
členka zastupitelstva MČ Brno-střed

Odpověď na interpelaci
Vážená paní zastupitelko,
na 3. zasedání ZMČ BS, které se konalo dne 30.1.2019 jste vznesla interpelaci ve znění: „Jakým
způsobem a kdy se dozvím, jak bude pokračovat zavádění rezidentního parkování a jakým
způsobem? Zajímá mě to s ohledem na lidi, kteří bydlí za Kotlářskou a na Starém Brně a ti se ptají,
jestli to bude na jaře pokračovat dle původního harmonogramu."
K Vašemu dotazu sděluji následující:
O zavedení a rozšiřování takzvaného rezidentního parkování rozhoduje Rada města Brna.
S ohledem na to, že dosud nebyla představena a projednána nová koncepce celého systému, nelze
předpokládat konkrétní termíny rozšiřování oblastí placeného stání. O nových okolnostech budou
všichni zastupitelé neprodleně informování.
S pozdravem

Mgr. Jan Mandát
uvolněný člen ZMČ BS pro dopravu a
bydlení

