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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 13.03.2018
Vážený pane doktore,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 13.03.2018 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace dle 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 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal následující informace týkající se reklamního zařízení hotelu Barcelo
nacházejícího se na Šilingrově náměstí na pozemku parc. č. 486, k.ú. Město Brno:
- kopii dokumentu, kterým bylo dané reklamní zařízení povoleno (resp. je povoleno jeho umístění
na daném místě)a jaký je výnos ve prospěch MČ Brno-střed (kupř. za jeden kalendářní rok)
z umístění daného RZ.
Stavební úřad udělil souhlas s provedením ohlášené stavby dne 03.06.2009. Sdělení k ohlášení Vám
zasíláme v příloze.
Žádné povolení Odboru obchodu, dopravy a služeb (příp. Odboru dopravy a majetku) dohledáno
nebylo. Z portálu GIS bylo zjištěno, že k pozemku je z úrovně statutárního města Brna uzavřena
nájemní smlouva se společností 2. DSP, s.r.o. na pronájem částí pozemku před objektem nájemce
za účelem umístění 1 ks oboustranného reklamního panelu a 4 ks reklamních stožárů. Úřad tuto
smlouvu nemá k dispozici. Žádost o informace můžete adresovat Magistrátu města Brna posta@brno.cz Tam, kde je smlouva s vlastníkem pozemku, nejsou vybírány žádné místní poplatky,
takže městské část Brno-střed nemá z umístění reklamního zařízení žádný příjem.
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:
- sdělení k ohlášení ze dne 03.06.2009, č. j. 090050706/UHNL/STU/001

