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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.10.2017
Vážený pane magistře,
dne 25.10.2017 byla Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) doručena Vaše žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) podaná v zastoupení Vašeho klienta. Jelikož
žádost obsahovala veškeré náležitosti vyžadované informačním zákonem, byla takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal informace týkající se akce „Slavnosti vína Brno 2017“, která proběhla
na náměstí Svobody ve dnech 21.09.2017 – 30.09.2017. Konkrétně jste požadoval:
- sdělení identifikačních údajů týkajících se subjektu organizujícího shora označenou
společenskou akci, popřípadě sdělení nájemce části náměstí Svobody, na níž byla v shora
označeném období tato akce konána;
- zaslání kopie nájemní smlouvy, popřípadě nájemních smluv;
- pokud je městské části tato informace známa, pak rovněž sdělení o jednotlivých
provozovatelích/pronajímatelích jednotlivých stánků.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující. Subjektem, kterému bylo
vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro akci „Slavnosti vína 2017“ byla společnost
PROMO PLANET, s.r.o., Cornovova 904/52, 618 00 Brno, IČ: 277 18 409.
K Vašemu požadavku na zaslání kopie nájemní smlouvy si Vás dovolujeme informovat,
že ke konání této akce nebyla uzavřena nájemní smlouva. Shora označený subjekt akci na náměstí
Svobody pořádal v souladu s rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace, které vydal Odbor
dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ BS. Ohledně této části požadované informace bylo
vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám spolu s těmito informacemi zasíláme.

-2K Vašemu požadavku na sdělení provozovatelů/pronajímatelů jednotlivých stánků Vám musíme
sdělit, že těmito informacemi nedisponujeme.
Pro úplnost doplňujeme, že akce byla oznámena v souladu s obecně závaznou vyhláškou
statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona Vám požadované informace
poskytujeme v zákonné lhůtě.
S pozdravem
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