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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – Jehnice 
náměstí 3. května 5, 621 00 Brno 

 
 

V Brně dne 12. 5. 2022      číslo jednací: MCJE 1132/2022 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í   O   ŽÁDOSTI 
 
 

 
Úřad městské části Brno – Jehnice, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), rozhodl ve věci žádosti Ing. Stanislava Pukla, nar. 17. 4. 1958, bytem 
Havláskova 246/22, 621 00 Brno (dále též žadatel) ze dne 14. 4. 2022 o poskytnutí informace ve 
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se bodu 2 žádosti o poskytnutí 
informace: 
 

1. V jakém režimu je realizováno nabídkové řízení na účelovou komunikaci na p. č. 10354 v k. ú. 
Jehnice? Jedná se o výzvu vybraným uchazečům nebo přímé zadání zhotoviteli? 

2. Kdo povolil zahájení prací na účelové komunikaci na p. č. 1034 v k. ú. Jehnice, v době, kdy 
ještě nebyly předloženy všechny nabídky, podle usnesení zastupitelstva ze dne 1. 4. 2022? 

3. Objednávku nebo smlouvu podle které jsou provedeny práce na účelové komunikaci na p. č. 
1034 v k. ú. Jehnice. 

4. Kterým usnesením a kdy byla zastupitelstvem stanovena částka ,, malého rozsahu prací“ do 
jejíž výše je možné zadávat práce bez výběrového řízení? 

5. Jaká je výše částky dle bodu 4) této žádosti 
6. Schválené nabídky s položkovými cenami na úpravu účelových komunikací na p. č. 1044 a p. 

č. 1088 
 
                                žádosti se vyhovuje: 
 
 

Ad1) poptávkou u třech společností v příslušném oboru. 
Ad2) zahájení prací pan Václav Šicha starosta MČ Brno Jehnice pan Václav Šicha. 
Ad3) předmětná objednávka, která je přílohou toto rozhodnutí. 
Ad4) dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek § 27pís. b) a § 66 
Ad5) dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek § 27pís. b) a § 66 
Ad6) předmětné nabídky jsou přílohou tohoto rozhodnutí. 
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                                                                   P o u č e n í 
 
                                                                
 
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 k Magistrátu 
města, Malinovského náměstí 3 Brno prostřednictvím Městské části Brno – Jehnice, náměstí 3. 
května 5, 621 00 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení 
rozhodnutí. 
 
Účastníka řízení upozorňujeme, že pokud mu nebyla tato písemnost doručena poštovním 
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb 
a nebyla vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se 
písemnost za doručenou posledním dnem této 10denní lhůty (§ 23 odst. 1 a § 24 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

         …………………………………………………….… 
  

Mgr., Ing. Karel Fiedler v. r.  
tajemník ÚMČ Brno – Jehnice 

 

 


