
1 
 

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

 
 
 

 
V Brně dne 12. 5. 2022      číslo jednací: MCJE 0120/2022 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í  O  ODMÍTNUTÍ  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. Pavel Svirák, nar. 28. 6. 1978, bytem Lelekovická 
26 PSČ 621 00 Brno (dále též žadatel) ze dne 16. 2. 2022 o poskytnutí informace ve smyslu zákona o 
svobodném přístupu k informacím, týkající se bodu 2 žádosti o poskytnutí informace: 
 

1) Výpis všech plateb v období od 1.10.2021 do 31.12.2021 v rozmezí částek od 117 000,- Kč do 

118 000,- Kč (odeslaných i přijatých z či na všechny bankovní účty MČ Brno-Jehnice) a kopie 

příslušných bankovních výpisů.  

2) Kopii objednávky zemních prací pro akci „Stromová kaple“ na pozemku p. č. 801/9 v k. ú. 

Jehnice z října 2021.  

3) Kopii faktury za zemní práce na akci „Stromová kaple“ na pozemku p. č. 801/9 v k. ú. Jehnice 

vč. příp. příloh  

4) Kopii potvrzeného soupisu prací, které jsou fakturovány za zemní práce „Stromová kaple“ na 

pozemku p. č. 801/9 v k. ú. Jehnice (viz předchozí bod)  

5) Kopii zápisu o předání staveniště na pozemku p. č. 801/9 v k. ú. Jehnice v říjnu 2021 před 

započetím zemních prací.  

6) Kopii zápisu o předání realizovaného díla „Stromová kaple“ na pozemku p. č. 801/9 v k. ú. 

Jehnice z přelomu října a listopadu 2021.  

7) Kopii dokumentů o provedené „řídící kontrole“ ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb. O finanční 

kontrole v účinném znění a ve smyslu příslušných prováděcích předpisů k tomu zákonu a ve 

smyslu pravidel stanovených statutárním městem Brnem pro výkon finanční kontroly, a to ke 

všem příjmům a výdajům specifikovaným v bodě 1, konkrétně:  

a. předběžná řídící kontrola před vznikem závazku, resp. nároku  

b. předběžná řídící kontrola po vzniku závazku, resp. nároku  

c. průběžná řídící kontrola  

d. následná řídící kontrola  
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8) Kopii dokumentu, kterým je naplněna povinnost vedoucího orgánu veřejné správy ve smyslu 

§ 25 zák. č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v účinném znění, a který vymezuje postavení a 

působnost zaměstnanců UMČ Brno-Jehnice tak, aby bylo zajištěno fungování řídící kontroly 

a vnitřního kontrolního systému za účelem hospodárného, efektivního a účelného využívání 

veřejných prostředků.  

 
 

takto: 
 
Žádost č. j. MCJE 120/2022 o poskytnutí informace v bodě 1–8 se dle § 15 odst. 2 a 4 zákona 
o svobodném přístupu k informacím  

 

                                                                       se odmítá, 

 

a) Vaše žádost o poskytnutí informací je adresována Stavebnímu úřadu městské části Brno – 
Jehnice. Tento úřad není kompetentní k poskytnutí odpovědi na vámi požadované informace. 
 

b) Jako člen Finančního výboru Městské části Brno – Jehnice a v této věci současně i žadatel, 
máte plný přístup k nahlédnutí a seznámení se všemi dokumenty a informacemi týkajícími se 
Vaší žádosti o poskytnutí informací v těchto záležitostech. Jistě chápete, že administrativně 
je nadstandartně zatěžující Vám je opakovaně poskytovat, pokud tuto možnost máte, 
kdykoliv při jednání Finančního výboru MČ Brno – Jehnice.  

 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
 
 

V souladu s § 15 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím Vámi položený dotaz je 
v přímém rozporu s ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu dotazu na 
názory a vytváření nových informací, a proto byl tento dotaz odmítnut. 
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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 
Tajemník ÚMČ Brno – Jehnice 
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