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Dobrý den
Dne 15.12.2017 obdržel Moravský zemský archiv v Brně žádost o „podání informací k žádostem Mgr.
Z
J
ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce,
strojírna a kotlárna v Brně“ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádost byla zaevidována Moravským zemským
archivem v Brně pod č.j. MZA 11547/2017 a doplněna na základě výzvy ze dne 21.12.2017 dnem
04.01.2018 o údaje vztahující se k žadateli a dotazu samotnému.
Vzhledem k výše uvedenému Vám poskytujeme požadované informace:
Právní subjekt Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se obrátil na archiv ve věci konfiskace
majetku/ nacistické minulosti otce pana G
B
ve dvou podáních. Níže uvádíme obsahy
odpovědí Moravského zemského archivu v Brně:
 Odpověď zaevidovaná pod č.j. MZA 11511/2016 ze dne 10.11.2016 – obsahovala informace
o možnosti nahlédnutí do připravených materiálů v badatelně, konkrétně fondy C11 Krajský soud
civilní Brno, C152 Okresní soud civilní Brno a H 941 Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce,
Brno. Dále odpověď obsahovala informace o původu paní Pavly Bílkové rozené Weiszové a okrajově
se zmiňovala o obsahu fondů k nahlédnutí.
 Odpověď zaevidovaná pod č.j. MZA 12024/2016 ze dne 05.12.2016 – obsahovala informace
ke konfiskaci pozemku ve vlastnictví Karla Bílka (*11.7.1892) pozemek parc. č. 1317/2 v k.ú.
Křížová (Brno), dům Neumannova č. 1019/30 v tomtéž k. ú., knihovní vložka č. 1728 – národní
správa.
Pan J

jako fyzická osoba se ve věci p. G

B

na Moravský zemský archiv v Brně neobrátil.

S pozdravem

………………………………………
PhDr. Ladislav Macek
ředitel
Moravského zemského archivu v Brně
(elektronicky podepsáno)
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