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SDĚLENÍ
Vážená paní,
podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ)
se informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty disponují, tzn.
k informacím reálně existujícím, povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se pak informací pro účely tohoto
zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím mají osoby, jež by mohly
být poskytnutím informace dotčeny, práva plynoucí ze základních zásad činnosti správních orgánů
(zejm. z § 4 správního řádu). Pokud takové osoby existují (v tomto případě členové rady/zastupitelstva),
vyrozumí je povinný subjekt o podané žádosti a případně i uvažovaném způsobu rozhodnutí o ní;
současně jim umožní hájit jejich práva, tj. v přiměřené době se k věci vyjádřit. V rámci reakce na výzvu
může dotčená osoba povinnému subjektu poskytnout argumenty pro případné odmítnutí žádosti.
Uvedený závěr podporuje i odborná literatura, včetně Metodiky ministerstva vnitra, na základě aktuální
judikatury Nejvyššího správního soudu.
S ohledem na výše uvedené pak k Vaší žádosti sdělujeme následující:
1.

Logo „Březová nad Svitavou 20 městem 1999 – 2019“
a) zda bylo uvedené logo pro Město zpracováno na základě smluvního vztahu se třetí osobou
a pokud ano,
i.
kdo byl dodavatelem loga
ii.
zda byla smlouva úplatná a pokud ano,
iii.
kolik tato úplata činila a jaká část této úplaty byla hrazena z prostředků Města
b) zda má Město smluvně či jinak obdobně zajištěnu možnost nakládání s logem (zejména
zveřejňování a užívání na webu a dalších materiálech) z hlediska předpisů týkajících se
autorských práv

Odpovědi:

ad a) i - Grafiko Svitavy
ad a) ii - nebyla úplatná
ad a) iii- 0,- Kč
ad b)

2.

Parcela parc. č. 746/42, k. ú. Březová nad Svitavou, LV č. 41
a) zda, případně jaká konkrétní částka byla vynaložena z prostředků Města na opravu
komunikace vedoucí na Hradčín (tj. i přes uvedený pozemek soukromých vlastníků), a to
včetně případných dotací, podpor nebo darů;
b) zda město disponuje jakýmkoliv souhlasem vlastníků uvedeného pozemku a osob
oprávněných ze zástavního práva a zákazu zcizení s provedením oprav komunikace.

Odpovědi:

3.

- ústní souhlas autora

ad a)
ad b)

- 596 024,48 Kč bez DPH.
- Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje
u prací prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže nedochází
k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety (§ 15 odst.
1 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací).

Odkup nemovitostí zapsaných na LV č. 658 pro k. ú. Březová nad Svitavou
a) konkrétní důvody, pro které se Město rozhodlo nemovitosti odkoupit;
b) konkrétní záměry Města s uvedenými nemovitostmi po nabytí jejich vlastnictví;
c) jak byla určena navrhovaná kupní cena, když předmětné nemovitosti byly nabízeny
dlouhodobě a zjevně bezúspěšně k prodeji na volném trhu, dříve (alespoň dočasně) nabízená
prodejní cena činila méně než 200 000,- Kč, a bude zřejmě nezbytné vynaložit další náklady
na odstranění stavby;
d) zda Město disponuje posudkem či alespoň kvalifikovaným nezávislým odhadem nákladů
na odstranění stavby a jaká je jejich předpokládaná výše;
e) zda je společnost JOHAN-CZECH, s.r.o. přímo nebo nepřímo jakkoliv osobně propojena
s kterýmkoliv členem rady a/nebo zastupitelstva Města.

Odpovědi:

ad a), b), c), d) - Vzhledem k tomu, že nedošlo s majitelem předmětných nemovitostí
k dohodě (majitel má jiný záměr), nedisponuje město informacemi, které požadujete.
ad e) - Na takto formulovanou otázku by Vám měl odpovědět zástupce firmy
JOHAN-CZECH, s.r.o., nicméně z odpovědí všech oslovených členů
rady/zastupitelstva, které byly doručeny zpět Městskému úřadu Březová nad Svitavou
vyplývá, že žádný člen rady/zastupitelstva není napojen na společnost JOHAN-CZECH
(z 15 oslovených členů rady/zastupitelstva bylo 14 vrácených odpovědí negativních, 1
odpověď nebyla do 26. 11. 2019 doručena).

Pavel Kryštůfek
tajemník MěÚ

