
Úřad městské části Brno-Jehnice   

Stavební úřad   

Nám. 3. Května 5   

621 00 Brno  

V Brně dne 15. 2. 2022   

   

Žadatel:    Pavel Svirák, nar. 28. 6. 1978  bytem Brno, 

Lelekovická 26, 621 00   

   

Povinný subjekt:    Úřad městské části Brno – Jehnice, sídlem  

Nám. 3. Května 5, 621 00 Brno   

   

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.   

   

Vážení,   

ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám tímto 

povinný subjekt, jakožto orgán povinný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, o zpřístupnění následujících informací:   

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   

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.   

   

Zdvořile žádám o poskytnutí informací v elektronické formě a jejich zaslání do datové schránky 

žadatele.   

   

   

Děkuji za vyřízení žádosti a příp. zpracování podkladů.   

   

S pozdravem,   

Pavel Svirák   

   


