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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, STAROSTA, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO 

 
 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, TAJEMNÍK, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO 
 
VÁŠ DOPIS 
ZN.:   

e-mail ze dne 22.10.2018 

ZE DNE:  

NAŠE ZN.:  

NAŠE ČJ.: MČBBOS 2490/18/taj/Ná 

  

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Návrat 

TEL.: 547 422 716 

FAX: 547 422 719 

E-MAIL: tomas.navrat@bosonohy.cz 

  

DATUM: 2018-10-31 

 

 

 

 

POSKYTNUT Í INFORMACE  
 
 
Úřad městské části města Brna, Brno–Bosonohy, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 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“, obdržel dne 22.10.2018 Vaši žádost o poskytnutí 
informace. Požádali jste o následující informace: 
 
„Kdy bude realizována investiční výstavba veřejného osvětlení v blízkosti domu Jihlavská 36, 
Brno (u zastávky Jemelkova)“. 

 
 
 
Odpověď na Vaši žádost – poskytnutí dostupných informací: 
 
 
 
V 03/2017 jsme Vám poskytli informaci, kdy jsme Vám sdělili, že Vaše žádost je i nadále v procesu 
projednávání, dle sdělení OI MMB za předpokladu schválení ve všech orgánech města, v případě 
odsouhlasení investičního záměru, bude realizace možná nejdříve v roce 2018 – 2019 s tím, že bylo 
přijato usnesení na sněmu starostů, dle kterého byla Rada města Brna požádána o zařazení 
celoměstské investiční akce „Rozšíření a doplnění veřejného osvětlení statutárního měst dle 
požadavků MČ“.   
 
Po zpracování podkladů, jejich odsouhlasení v ZMČ, projednání s TSB a OI MMB byla dopisem č.j. 
MČBBOS 1974/17/STA/Soj předána dne 4.10. 2017 veškerá tato dokumentace na Odbor investiční 
MMB pro předložení těchto materiálů do orgánů města tak, aby mohl být investiční proces zahájen. 
Dne 10.10.2017 byl tento požadavek OI MMB  potvrzen s tím, že zpracování materiálu bude provádět 
„Odd. předprojektové přípravy staven a kontroly“ – ved. Ing. Arch. Albrechtová, te.č. 542174450. 
 
I po urgenci počátkem roku jsme od OI MMB neobdrželi žádnou novou  odpověď, proto jsme v březnu 
t.r. požádali TSB jako realizátora akce o informaci, jak bylo s našimi opětovnými požadavky na 
dobudování VO naloženo. Dne 5.4.2018 jsme obdrželi od TSB (provozní ředitel) dopis potvrzující 
vznesené požadavky MČ Brno-Bosonohy s tím, veškeré požadavky byly předány OI MMB k spolu 
s požadavkem na zajištění financování.  Zároveň bylo sděleno, že je předpoklad postupné realizace 
od roku 2019.  
 

 
Vážený pan  
Pavel Semerád 
 
Souhrady 668/12 
625 00 Brno 
pavelsemerad@atlas.cz  
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Na základě Vaší žádosti byla znovu projednána otázka realizace s provozním ředitelem TSB.  
 
V mailové zprávě od provozního ředitele ze dne 29.10.2018 jsme obdrželi následující informaci : 
 

Na základě našeho telefonátu si Vás dovoluji informovat, že výstavba VO na ulici Pražská Jihlavská 
  představuje dle studie investici cca 3 mil. Kč a pro rok 2019 se s ní nepočítá. 

 
 
Litujeme, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Návrat 
tajemník 
Úřad městské části Brno-Bosonohy 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 


