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SP. ZN.:  VYŘIZUJE: Ing. Radka Matuszková Brno 17.11.2020 

Č. J.:  MMB/0468747/2020 TEL./E-MAIL: +420 724 573 969/matuszkova.radka@brno.cz 

 

Rozhodnutí 

Statutární město Brno jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1  zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění (dále  také jako „povinný subjekt“ ) rozhodlo o žádosti Občanského sdružení 

Královo Pole, z.s. sídlem Veleslavínova 275/6, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „žadatel“), doručené dne 4. 11. 

2020, o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ( 

dále také jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“) v níž žadatel  požaduje  poskytnutí následujících 

informací: 

1. analýzu dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova; 

2. dendrologický průzkum; 

3. projekt náhradní výsadby; 

4. územní studii Areálu Purkyňova – Vodova – Srbská; 

5. zdroje financování výstavby parkovacího domu Purkyňova. 

(dále jen „žádost“) 

takto: 

Žádost žadatele o poskytnutí informací, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu                    

k informacím, se  

 

odmítá 

 

neboť je poskytnutí požadované informace v bodě 1, 2 a 3 nepřípustné podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona 

o svobodném přístupu k informacím. 

Odůvodnění 

 

Povinný subjekt obdržel dne 4. 11. 2020 shora uvedenou žádost žadatele o poskytnutí informací dle                                    

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

Žádosti není možné vyhovět, jelikož požadované dokumenty nejsou v současnosti v majetku Statutárního města 

Brna, ale společnosti Brněnské komunikace a.s., která pro statutární město Brno tuto činnosti vykonává. 
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Statutární město Brno tedy není majitelem dokumentace a nemůže ho tedy poskytnout, jelikož by tímto 

postupem byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících 

s právem autorským podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů ode dne jeho 

doručení podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Magistrátu města Brna, Malinovského 

nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. 

 
 

 

 

 

Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí Odboru investičního  

Magistrátu města Brna 
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