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Brno 19. 12. 2012
Vážená paní,
dne 5. 12. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) Vaši písemnou
žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V odpovědi na žádost uvádím následující:
Otázka: Na kolik byla vyčíslena cena stavby parkoviště na parcele č. 3630 v k. ú. Černá Pole, obec
Brno.
Odpověď: V současné době probíhá stavební a územní řízení o umístění stavby Teprve až po
skončení tohoto správního řízení bude možné s ohledem na jím stanovení podmínky připravit
poklady pro zadání veřejného výběrového řízení na samotnou stavbu parkoviště. V současné době
je hodnata stavby odhahována cca 6 milionů Kč.
Otázka: Jaké možnosti řešení parkování ÚOHS zvažuje, jaké to jsou a jak prozatím rozhodl.
Odpověď: ÚOHS porovnal cenové nabídky parkovacích domů, zvážil vzdálenosti těchto staveb
vzhledem k poloze sídla ÚOHS a dospěl k závěru, že z pohledu hospodárnosti a dostupnosti
je lokalizace parkoviště na parc. č. 3630 v k.ú. Černá Pole nejvhodnější. ÚOHS rovněž zjišťoval
možnost parkování na pozemcích užívaných školou, ale tuto variantu řešení není možné v
současné době realizovat s ohledem na funkční zařazení pozemku v rámci platného Územního
plánu Statutárního města Brna. Byla zvažována i varinata podzemního parkování, ale tato možnost
je velmi finančně nákladná a vyžadavola by koordinaci mezi Statuárním městem Brno, ÚOHS a
Jihomoravským krajem. Dále by muselo být změněno doposud platné zamítavé vyjádření
hygienického dohledu, které se v minulosti vzahovalo k podobnému záměru, který mělo zájem
realizovat Městské divadlo Brno.
Otázka: Kolik zaměstnanců pracuje v areálu ÚOHS.
Odpověď: Ke dni odeslání tohoto dopisu pracuje v areálu ÚOHS 202 zaměstnanců.
Otázka: Jsou pro všechny zaměstnance a možné návštěvy ÚOHS zajištěna parkovací místa.
V případě negativní odpovědi prosím o počet zaměstnanců, kteří parkovací místa zajištěna nemají.
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Odpověď: Všchni zaměstanci ÚOHS parkovací místa zajištěna nemají. Jde tak o 185 zaměstnanců.
Parkovací místa jsem povini zajistit rovněž pro oficiální pracovní návštěvy a pracovní návštěvy lidí
s tělesným handicapem.
Otázka: Nabízel ÚOHS parkovací místa obyvatelům domu Koliště 11 na plánovaném parkovišti
na parcele 3630? A pokud ano, kolik jich bylo?
Odpověď: ÚOHS není poskytovatelem parkovacích míst mimo vlastní potřeby a taková nabídka by
byla v rozporu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Podobná nabídka nebyla
nikdy vznesena nebo projednávána ze strany vedení ÚOHS.
Otázka: Kolik ÚOHS investoval do nákupu a výstavby areálu na tř. Kpt. Jaroše 7 od začátku
do současnosti.
Odpověď: Do výstavby formou rekonstrukce a přístavby budov investoval ÚOHS od roku 2006 do
konce roku 2012 částku ve výši 233.342 tis. Kč. Budovy, které jsou v současné době ve správě
ÚOHS, byly vždy majetkem státu s tím, že původním správcem objektů bylo Mistrestvo obrany ČR.
Otázka: Byl odvolán ze své funkce ředitel Odboru hospodářské správy JUDr. Petr Šulc? Pokud
je odpověď pozitivní, jaký je důvod jeho odvolání a kdo jej nahradil/nahradí?
Odpověď: Pan JUDr. Petr Šulc byl odvolán z funkce ředitele Odboru hospodářské správy ke dni
22. 10. 2012. Vedením odboru je do doby skončení výběrového řízení na obsazení místa ředitele
odboru hospodářské správy pověřen pan Mgr. Milan Bumbálek.
Otázka: Jak se ÚOHS staví k tomu, že záměr stavby parkoviště na parc. č. 3630 jde proti obecným
principům projektu Revitalizace vnitrobloků vydaném Magistrátem města Brna?
Odpověď: ÚOHS bude plně respektovat pravomocné správní rozhodnutí vydané příslušným
stavebním úřadem. Výše uvedený dotaz by měl být spíše směřován na odborné orgány
Statutárního města Brna.S pozdravem
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