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Člen zastupitelstva MČ BS
Vážený pane zastupiteli,
dovoluji si Vám odpovědět na vaši interpelaci ve znění:
„ … co současná rada od doby, co byla ustavena, až do teď, vykonala ve věci zpřístupnění
parkovací plochy na Obilním trhu vedle bývalého Domu mládeže, popř. pokud nevykonala ničeho,
co v dohledné době vykoná.“,
kterou jste vznesl na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed.
Odpověď:
Záměr zajistit možnost parkování na uvedené volné ploše pro rezidenty z okolních ulic vznikl proto,
abychom usnadnili parkování rezidentům z okolních ulic po dobu probíhajících výkopových prací
na ulici Gorkého. Výkopové práce na ulici Gorkého mají probíhat do října letošního roku.
Vlastníkem uvedeného pozemku je Jihomoravský kraj. Aby mohl být tento pozemek využit
k parkování rezidentů, musí být o tomto uzavřena smlouva mezi Statutárním městem Brnem a
Jihomoravským krajem. Uzavření tohoto smluvního vztahu není v kompetenci naší městské části.
Přesto členové rady městské části ve spolupráci s úřadem městské části po celou dobu sledují
postup jednání v této věci a snaží se apelovat, aby vše proběhlo, co nejrychleji.
Naši snahu komplikuje poměrně obtížné a zdlouhavé jednání s vlastníkem pozemku, tedy
Jihomoravským krajem. Jednání o možném využití pozemku vedl s vlastníkem nejprve Odbor
dopravy Magistrátu města Brna. Protože tato jednání nevedla k jasnému záměru, požádali jsme o
pomoc vedoucí Úseku hospodářsko-technického, která vstoupila do jednání s příslušnou
náměstkyní hejtmana. Na základě těchto jednání byl připraven návrh smlouvy na pronájem
uvedeného pozemku. Podle našich informací by měl být návrh smlouvy předložen k projednání
vedení Statutárního města Brna.
Rád bych ještě doplnil, že záměr na zajištění možnosti parkování rezidentů na uvedeném pozemku
vnikl v srpnu 2018. Podle našich několika místních šetření, se od listopadu situace s parkováním
pro rezidenty v dotčené lokalitě významně zlepšila. I navzdory probíhajícím výkopovým pracím
v ulici Gorkého, lze v této lokalitě nalézt volná místa k parkování. Před uzavřením případné
smlouvy o pronájmu, chceme ještě znovu oslovit zájemce o parkování na tomto pozemku,
informovat je o vývoji v této věci a dotázat se jich, zda o zajištění parkování mají stále ještě zájem.
S přátelským pozdravem
Petr Štika
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Věc: Odpověď na interpelaci
Vážený pane doktore,
na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed jste vznesl interpelaci ve znění:
„Jakým způsobem s reálným návrhem dalších kroků bude řešena situace se společností EuroAWK,
kdy předchozí koalice zkonstatovala neplatnost smlouvy s EuroAWK. Pokud se nemýlí, tak ty
peníze, které nám jednou za rok pošlou, jim vracíme. Status je tedy takový, že z těch peněz nemáme
žádný prospěch. Dané přístřešky nadále existují, jsou na nich reklamy vyvěšované, tzn. EuroAWK z
nich má příjem a tedy není jasné, co se z toho tedy dále děje nebo jaký bude další postup.“
K Vašemu dotazu uvádím následující:
Rada městské části Brno-střed projednala na 208. schůzi dne 1.10.2018 výpověď smlouvy
uzavřenou mezi MČ Brno-střed a společností euroAWK s.r.o. dne 22.4.2010 ve znění pozdějších
dodatků s výsledkem:
RMČ/2018/208/43 Výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních
zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na městských pozemcích
RMČ BS na 208. schůzi, konané dne 01.10.2018,
schvaluje
výpověď Smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a
reklamy na městských pozemcích ze dne 22.4.2010, ve znění pozdějších dodatků, ze strany MČ
Brno-střed v souladu s čl. IX. Smlouvy, a to z důvodu právní jistoty,
schvaluje
text přípisu "Trvání smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro
reklamu a reklamy na městských pozemcích", který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
OPO ÚMČ BS přípravou nového koncesního řízení,
pověřuje
starostu podpisem uvedeného přípisu a
ukládá
OPO ÚMČ BS podpis a odeslání přípisu zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Výpověď smlouvy dle usnesení RMČ BS byla společnosti euroAWK doručena dne 27.10.2018.

-2Odbor právní a organizační ÚMČ BS byl usnesením RMČ BS pověřen přípravou nového
koncesního řízení.
Co se týče částek odváděných společností euroAWK městské části Brno-střed coby podíl z obratu,
tyto částky městská část Brno-střed přijímá, nejsou vraceny společnosti zpět.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

