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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 15.06.2018
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 15.06.2018 doručena 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.
V žádosti jste požadoval následující:
1) Zaslání aktuálního kolaudačního rozhodnutí ke stavbě a souvisejících dokumentů ke stavbě
p. č. 3839 v k.ú. Černá Pole, zapsaného v LV č. 1001 v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální prac. Brno-město.
2) Veškerou komunikaci (tj. jak písemnou tak elektronickou) mezi aktuálním nájemcem
a podnájemcem nemovitosti a ÚMČ Brno-střed od 1. 1. 2016 do 9. 6. 2018.
3) Přehled všech dotací a jakékoliv nefinanční podpory (např. záštity) poskytnuté
(např. na pořádání kulturních akcí) nájemci výše uvedené nemovitosti v období
od 1. 1. 2016 do 9. 6. 2018 a poskytnutí informace o případných probíhajících žádostech
nájemce a podnájemce o takovou podporu.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme potvrzení existence stavby občanské vybavenosti. V archivu
stavebního úřadu nebyly k nemovitosti na adrese Lužánecká 3, Brno nalezeny jiné dokumenty.
Mezi Úřadem a aktuálním nájemcem nebo podnájemcem objektu nebyla vedena žádná komunikace.
Objekt je svěřen do správy Odboru správy majetku MMB, Husova 3, Brno, s tímto dotazem se tedy
můžete obrátit též na Magistrát města Brna.
Dále si Vám dovolujeme sdělit, že nájemci ani podnájemci objektu nebyla v období 01.01.2016 09.06.2018 poskytnuta žádná finanční podpora ani záštita.
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
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