Úřad městské části Brno – Žabovřesky
K rukám starosty Ing. Pavla Tyralíka
v kopii Zastupitelstvu MČ - BŽ
616 00 Brno, Horova 28
V Brně dne 12.02.2017

Věc: Odpověď na email ze dne 06.02.2017
Dokument J005 - NOVOSTAVBA PLOVDIVSKÁ
From: Pavel Tyralik
Sent: Monday, February 06, 2017 1:47 PM
To: 'Ing. Daniela Janíčková, DiS.'
Subject: RE: Odověď na e-mail z 1.2.2017
Vážená paní zastupitelko,
Dne 3.2.2017 jsem Vám přílohou zaslal stanovisko firmy Půdy Brno k prodeji objektu Plovdivská 7. Na
základě tohoto dopisu Vás žádám o zajištění Kupní smlouvy na tento objet z Katastru nemovitostí, (výdaje
Vám budou proplaceny) za účelem zjištění kupní ceny firmy Půdy Brno a následné stanovení nabídkové ceny
této nemovitosti.
S pozdravem
-Ing. Pavel Tyralík
starosta
ÚMČ Brno - Žabovřesky
Horova 28, 616 00 Brno
tyralik@zabovresky.cz
tel.: (+420) 549 523 517

Vážený pane starosto,
k výše uvedenému emailu Vám sděluji, že usnesení Zastupitelstva k mému zmocnění zní:
1a.Zmocnění k zastupování v územním a stavebním řízení Novostavba BD Plovdivská 7, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se zmocněním paní Ing. Daniely
Janíčkové starostou městské části Brno-Žabovřesky ke všem úkonům v územním a stavebním
řízení „Novostavba bytového domu, Brno, Žabovřesky, Plovdivská 7“ na pozemku p.č. 2372/1,
2372/2 a 2373/37, k.ú. Žabovřesky, obec Brno“, vedeném u Úřadu městské části města Brna
Brno-Žabovřesky, stanoví, že Ing. Daniela Janíčková bude 1x měsíčně předkládat písemné
zprávy o stavu předmětného řízení všem zastupitelům a schvaluje za výkon zmocněnce měsíční
odměnu ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování: 16 : 0 : 5 usnesení bylo přijato¨
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Usnesení exaktně hovoří o zmocnění ke všem úkonům v územním a stavebním řízení, nikoliv o
tom, že budu plnit úkoly za úředníky. Úkol, který ode mne požadujete, můžete zadat úředníkům
zařazeným do organizační struktury úřadu. Mám za to, že zrovna úřady městské části se k těmto
informacím z katastru mohou dostat bezplatně a pro prostřednictvím úředních osob.
Mimochodem byste si též tento dokument mohl bezplatně vyžádat přímo od společnosti Půdy
Brno, s.r.o., pokud projevila písemný zájem v této věci s Vámi jednat.
Co se týče Vašeho dopisu „Žádost o odkoupení objektu“ Plovdivská 7, ze dne 09.01.2017, jež
jste osobně prezentoval dne 11.01.2017 na veřejném projednání „DOPRAVNÍ STUDIE
PLOVDIVSKÁ 7“, musím konstatovat, tento krok byl pouze Vašim osobní krokem a společnost
Půdy Brno s.r.o. ještě dne 11.01.2017 s tímto úmyslem nebyla seznámena.
Dne 01.02.2017 Vám společnost Půdy Brno, s.r.o. písemně sdělila, cituji: „ … V současnosti
jsme o prodeji nemovitosti neuvažovali. Pokud se máme Vaší poptávkou seriózně zabývat, tak
Vás prosím o sdělení ceny, kterou jste ochotni za výše uvedenou nemovitost zaplatit. … “
Na základě výše uvedených skutečností musím konstatovat, že k těmto úkonům nejsem
zmocněna a že tyto kroky, které konáte, jsou pouze Vašimi osobními kroky, které nebyly řádně
projednány v orgánech obce tak jako to ukládá zákon 128/2000 Sb. o obcích a další příslušné
zákony.
Z těchto důvodů nejsem oprávněna činit jakékoliv kroky, byť mě k nim písemně vyzýváte.
Pěkný den

-Ing. Daniela Janíčková, DiS., Tel.: +420 602 161 098
Zastupitelka MČ Brno – Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
Zplnomocněna ve věci územního a stavebního řízení
„NOVOSTAVBA BD, Brno, Žabovřesky, Plovdivská 7“

Všechny mé odpovědi považujte ve smyslu podání zprávy z mého „Zmocnění k zastupování v
územním a stavebním řízení Novostavba BD Plovdivská 7, Brno“, ke kterým mě zavázalo
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky na svém XII. zasedání konaného dne 22. 09. 2016
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