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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 26.10.2017 – privatizace
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 26.10.2017 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 přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal poskytnutí následujících informací:
1. Vyjadřoval se Váš úřad v uplynulých třech letech k privatizaci pozemku p. č. 1480,
k. ú. Staré Brno a podmínkám jeho případného dělení (zejména na žádost Magistrátu města
Brna v souvislosti s projednáváním žádostí o privatizaci částí pozemku). Pokud ano, jaké
bylo stanovisko Vašeho úřadu?
2. S ohledem na skutečnost, že MČ Brno-střed je organizační jednotkou města Brna, které bylo
svěřeno hospodaření s pozemkem p. č. 1480, k. ú. Staré Brno a tyto informace má jako
povinný subjekt k dispozici, jak a na základě jakého právního titulu je zajištěn přístup
vlastníka či oprávněných uživatelů na pozemek p. č. 1480, k. ú. Staré Brno. Pokud přístup
na uvedený pozemek v současnosti zajištěn není, sdělení, jakým způsobem byl zajištěn
v minulosti, k jakému datu a na základě jaké skutečnosti došlo k zániku přístupu
na pozemek.
K 1. bodu Vaší žádosti sdělujeme průběh projednávání v samosprávných orgánech MČ BS
od 08.10.2014:
147. RMČ BS, dne 08.10.2014 – nemá námitek k případné dispozici s částí pozemku p. č. 1480
o vým. cca 230 m2, k. ú. Staré Brno, Společenství pro dům Soukenická 3
147. RMČ BS, dne 08.10.2014 – nemá námitek k případné dispozici s částí pozemku p. č. 1480
o vým. cca 250 m2, k. ú. Staré Brno, Společenství pro dům Soukenická 5
22. RMČ BS, dne 18.05.2015 – nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 1480 o vým. cca 500
m2, k. ú. Staré Brno, společnost ENESOL s.r.o., pro parkování k novému objektu na p. č. 1481,
k.ú. Staré Brno

-288. RMČ BS, dne 25.07.2017 – revokuje usnesení 147. RMČ BS ze dne 08.10.2017, souhlasí
pouze s pronájmem části pozemku p. č. 1480 o výměře 250 m2, k. ú. Staré Brno, Společenství pro
dům Soukenická 5
Zápisy ze schůzí Rady městské části Brno-střed naleznete také na webových stránkách naší městské
části www.brno-stred.cz v sekci Radnice, v podsekci Rada městské části v záložce Zápisy z jednání
Rady městské části.
K 2. bodu Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že přístup na pozemek byl dán vlastnictvím
sousedních nemovitostí, tj. bytového domu Nové sady 16 na pozemku p. č. 1474, k. ú. Staré Brno,
který byl privatizován, návrh na vklad do KN byl podán ke dni 04.05.2017, dům samotný byl
předán novým majitelům k 31.05.2017. od tohoto data je oficiální přístup k pozemku p. č. 1480,
k. ú. Staré Brno možný pouze skrze pozemek p. č. 1490. Tento je v současnosti svěřen Odboru
školství, sportu, kultury a mládeže a nachází se na něm zahrada MŠ. Není jej proto možné využít
k přístupu na pozemek p. č. 1480 vzhledem k přísným hygienický a bezpečnostním předpisům.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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