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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 26.01.2018
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 26.01.2018 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste žádali o podkladové materiály předložené na 170. schůzi Rady městské části
Brno-střed, konanou dne 18.12.2017:
- podkladový materiál navržený pod bodem č. 22 programu jednání nazvaný „Zavádění
rezidentního parkování“ a
- uvedení případných změn provedených radou městské části vůči výše uvedeným podkladovým
materiálům, a zda u nich bylo usnesení schváleno, popř. s jakými změnami.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme materiál na 170. schůzi Rady městské části Brno-střed
konanou dne 18.12.2017 k bodu Zavádění rezidentního parkování.
K bodu bylo přijato následující usnesení:
------------------K bodu 22 - Zavádění rezidentního parkování
Usnesení RMČ/2017/170/22 Zavádění rezidentního parkování
RMČ BS na 170. schůzi, konané dne 18.12.2017,
souhlasí
se zavedením rezidentního parkování v oblastech OPS 1-01 centrum, 1-02 tř. Kpt. Jaroše, 1-13
Grohova a 1-14 Antonínská v nejbližším možném termínu s dočasně sníženou cenou parkovacích
oprávnění v době zavádění (rezidentních, abonentních, návštěvnických) a
ukládá
Útvaru 3. místostarostky usnesení odeslat Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Termín: 10.01.2018

-2Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
------------------K Vašemu dotazu na případné změny oproti podkladovým materiálům si Vás dovolujeme upozornit
na nepatrně odlišné znění souhlasné části usnesení, které bylo Radou městské části Brno-střed
přijato.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
v z. Mgr. Pavel Jobánek
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- materiál na 170. schůzi RMČ BS – Zavádění rezidentního parkování (3 strany)

