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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 13.09.2017
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 13.09.2017 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“). Jelikož Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali následující informace týkající se relaxační zóny a restaurace/kavárny
„Na Brno dobrý“ na náměstí Svobody:
-

sdělte, zda důvodem osvobození od místního poplatku dle ust. čl. 15 odst. 3 OZV č. 13/2015
byla skutečnost, že žadatelem bylo město Brno, resp. MČ Brno-střed, pokud ne, žádáme
o příslušnou nájemní smlouvu, která byla důvodem tohoto osvobození,

-

poskytněte prosím smlouvu či smlouvy, na základě kterých pro MČ Brno-střed byla v červenci
a srpnu (nebo po jejich část) provozována restaurace/kavárna „Na Brno dobrý“ ve shora
uvedené lokalitě,

-

poskytněte prosím podkladový materiál Rady MČ Brno-střed, na základě kterého byla tato
smlouva (tyto smlouvy) schváleny,

-

neexistuje-li smlouva dle druhé odrážky, uveďte, kdo a na základě čeho tuto restauraci/kavárnu
provozoval.

K Vaší žádosti sdělujeme následující. Důvodem osvobození od místního poplatku je skutečnost,
že k poplatku za užívání veřejného prostranství se přihlásilo statutární město Brno, městská část
Brno-střed. Kopie přihlášení Vám byla poskytnuta v odpovědi na Vaši žádost ze dne 29.08.2017.
Pro úplnost k tomuto doplňujeme, že relaxační zóna s lehátky, stolky a slunečníky vznikla
na náměstí Svobody v rámci akce „Léto v centru“ (festival UPROSTŘED). Relaxační zóna byla
určena široké veřejnosti, nikoliv výhradně zákazníkům stánku „Na Brno dobrý“.
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace za účelem umístění relaxační zóny bylo vydáno
Kulturnímu a vzdělávacímu středisku „U Tří kohoutů“, p.o. (dále jen „KVS, p.o.“). Nad rámec
Vaší žádosti Vám v příloze poskytujeme dohodu o spolupráci ze dne 09.06.2017, která byla
uzavřena mezi KVS, p.o. na straně jedné a Super Panda Circus s.r.o. na straně druhé. Předmětem
této dohody byl především závazek Super Panda Circus, s.r.o. k umístění lehátek, stolků

-2a slunečníků v prostoru kolem kašny na náměstí Svobody v rámci akce „Léto v centru“ (festival
UPROSTŘED).
Jiná je situace ve vztahu ke stánku „Na Brno dobrý“, který s akcí „Léto v centru“ (festival
UPROSTŘED) není spojen. Ke zbylým odrážkám Vaší žádosti si Vás proto dovolujeme
informovat, že k tomuto stánku neexistuje žádná smlouva, jeho umístění nebylo projednáváno
v Radě městské části Brno-střed, neexistuje proto ani podkladový materiál, který by Vám v této
souvislosti mohl být poskytnut. Stánek je provozován společností Super Panda Circus s.r.o., IČ: 026
50 126, se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno, a to na základě povolení ke zvláštnímu
užívání komunikace za účelem umístění mobilního stánkového prodeje vydaného Odborem dopravy
a majetku, Oddělení dopravy Úřadu.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- dohoda o spolupráci ze dne 09.06.2017

