Odbor právní a organizační Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2021/0076415/VACT
Spisová značka: 2010/MCBS/2021/0065980/4
Vyřizuje: Mgr. Tereza Václavíková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 12.05.2021
Vážený pan

Částečné poskytnutí informace k žádosti ze dne 23.04.2021
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,

Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 23.04.2021 doručena prostřednictvím
elektronické adresy 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a
posouzena. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace bylo třeba vyhledávat i na jiných
úřadovnách, které jsou odděleny od Úřadu městské části Brno-střed, byla prodloužena lhůta pro
poskytnutí informací o 10 dní v souladu s ust. § 14 odst. 7 písm. a) informačního zákona.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací týkajících se smlouvy o výstavbě,
údržbě a servisu TS ze dne 07.11.2000 uzavřené mezi UPC Česká republika a. s. a Město Brno,
městská část Brno-střed:
1) poskytnutí zápisu, ve kterém je popsán způsob provedení prací vč. umístění kabelových rozvodů,
viz část II, odstavec 3 výše jmenované smlouvy, vztahující s k domu na ulici Gallašova 49/6, Brno;
2) poskytnutí písemných prohlášení osob o plném převzetí všech práv a povinností vyplývajících ze
čl. III odst. 9 výše jmenované smlouvy, vztahující se k domu na ulici Gallašova 49/6, Brno.
V první části Vaší žádosti týkající se poskytnutí zápisu byla žádost částečně odložena
v samostatném přípise, který Vám zasíláme společně s tímto dokumentem.
Ke druhé části Vaší žádosti týkající se poskytnutí písemných prohlášení osob o plném převzetí práv
a povinností vyplývajících z čl. III. odst. 9 smlouvy o výstavbě, údržbě a servisu TS uzavřené mezi
UPC Česká republika a. s. a Město Brno, městská část Brno-střed (dále jen „Smlouva“) Vám
sdělujeme, že písemná prohlášení osob k domu na ulici Gallašova 49/6, Brno, se nám bohužel
nepodařilo dohledat, avšak dovolujeme si Vás tímto informovat, že veškeré právní důsledky
plynoucí z této Smlouvy, jakož i zákonné věcné břemeno sítě elektronických komunikací na
nemovitosti (SEK), přechází na nového vlastníka či vlastníky nemovitosti v okamžiku přechodu
vlastnického práva, a nejsou podmíněny písemným prohlášením o plném převzetí všech práv a

-2povinností nového vlastníka či vlastníků předmětné nemovitosti. Síť elektronických komunikací je
zákonným věcným břemenem váznoucím na dotčených nemovitostech dle § 12 odst. 3 zákona č.
110/1964 Sb., o telekomunikacích, jelikož byla SEK v době účinnosti tohoto zákona zřízena, a to
ještě před vznikem předmětné Smlouvy, na níž se v žádosti odkazujete. Proto i případná neexistence
písemných prohlášení o plném převzetí práv a povinností nových vlastníků tak ani nemá vliv na
existenci věcného břemene ani na platnost předmětné Smlouvy, neboť tyto závazky přešly na nové
vlastníky v okamžiku přechodu vlastnického práva.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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