
 
 

 

 
Mgr. Zdeněk Krutek, MBA  

Dlouhá 1853 
666 01 Tišnov  

 

V Brně dne: 28.12.2018 
 

 

Věc:  
1. Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   
 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem Brno, U zoologické zahrady 
147/46, PSČ 635 00, IČ 00101451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. 
Pr. vl. 11 (dále jen Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace) , jako povinný subjekt 
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“) na základě rozhodnutí o stížnosti  Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem  
Dlouhá 1853,  666 01 Tišnov  na postup při vyřizování žádosti o informace,  vydaného Magistrátem města 
Brna, č.j. MMB/0506847/2018,   kterým bylo   Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvková 
organizace   přikázáno vyřízení žádosti  Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem  Dlouhá 1853,  
666 01 Tišnov o podání informace k bodům   
 
Bod 3 Počet vláčkem přepravených osob v celých letech či částech roků   2015, 2016, 2017, 2018 

Bod 4. Tržby za přepravu osob ve vláčku v jednotlivých měsících 

Bod 5. Počet dnů a hodin v jednotlivých měsících, kdy byl vláček provozován  
Bod 6 Počet ujetých kilometrů v jednotlivých měsících 

dle žádosti Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem Dlouhá 1853, 666 01 Tišnov doručené 
emailem dne 5.11.2018 na podatelnu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace dále 
vyřizuje žádost o informaci v uložené lhůtě takto:  
 

AD 1. Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace k požadované informaci dle bodu   5 Počet 
dnů a hodin v jednotlivých měsících, kdy byl vláček provozován žádosti Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 
11.8.1957, bytem Dlouhá 1853, 666 01 Tišnov doručené emailem dne 5.11.2018 na podatelnu Zoo Brno a 
stanice zájmových činností, příspěvková organizace, sděluje, že vláček byl provozován takto v níže 
uvedeném počtu dní a počtu hodin: 
 
 
rok    2015    (od 10.12.2015)    0 dní 0 hodin 
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rok  2016      0 dní 0 hodin 

rok  2017     0 dní 0 hodin 

rok  2018 Leden    0 dní 0 hodin 

   Únor    0 dní 0 hodin 

   Březen    0 dní 0 hodin 

   Duben    0 dní 0 hodin 

   Květen    0 dní 0 hodin 

   Červen    11 dní 50 hodin 15 minut 

 

 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace k požadované informaci dle bodu   6. Počet 
ujetých kilometrů v jednotlivých měsících žádosti Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem  
Dlouhá 1853,  666 01 Tišnov doručené emailem na podatelnu Zoo Brno a stanice zájmových činností, 
příspěvková organizace,  sděluje, že vláček ujel v jednotlivých měsících  tyto počty kilometrů  
 

Rok   2015 (od 10.12.2015)  0 Km 

  2016    0 Km 

  2017    0 Km 

  2018    Leden 0 Km 

      Únor 0 Km 

      Březen 0 Km 

      Duben 0 Km 

      Květen 0 Km 

      Červen 320 km 

 

 

AD 2. Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem Brno, U zoologické zahrady 
147/46, PSČ 635 00, IČ 00101451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. 
Pr. vl. 11, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
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ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 cit. zákona vydává  
 

ROZHODNUTÍ 

o žádosti žadatele Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem Dlouhá 1853, 666 01 Tišnov doručené 
dne 5.11.2018 emailem na podatelnu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace o 
podání informace: 
-  o počtu vláčkem přepravených osob v celých letech či částech roků   2015, 2016, 2017, 2018 

- o tržbách za přepravu osob ve vláčku v jednotlivých měsících 

 takto: 
 

Žádost žadatele Mgr. Zdeňka Krutka, MBA, nar. 11.8.1957, bytem Dlouhá 1853, 666 01 Tišnov doručená 
emailem na podatelnu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace o podání 

informace:  

- o počtu vláčkem přepravených osob v celých letech či částech roků   2015, 2016, 2017, 2018 

- o tržbách za přepravu osob ve vláčku v jednotlivých měsících   
se dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, se odmítá. 
 

Odůvodnění  

V areálu povinného subjektu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, jsou 
v provozu dva vláčky a návštěvníci si kupují jízdenky v automatu či v prodejně upomínkových předmětů a 
ne u řidiče.  Řidič vláčku pouze kontroluje platnost jízdenek, nevede evidenci přepravovaných osob při 
jednotlivé jízdě.   
 

Z faktického důvodu, že evidence o: 
-  počtu vláčkem přepravených osob v celých letech či částech roků   2015, 2016, 2017, 2018 
- tržeb za přepravu osob ve vláčku v jednotlivých měsících 

není vedena, povinný subjekt Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, 
požadovanou informaci nemá, žadatel tedy žádá o poskytnutí neexistující informace  
 

Poučení o dovolání: 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání postupem dle ust. § 16   zák. č. 106/1999 Sb., ve 
lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí povinného subjektu u povinného subjektu.    
 

Za Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkovou organizaci 
 
 

-------------------------------------------------- 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 
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