
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 08. 11. 2021, „Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů“, žadatel XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX nar. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XX ( dále jen „žadatelka“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací, cit.:

1) Žádám o zaslání stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, které byly uplatněny

na základě „výzvy k uplatnění stanoviska“, zpracované pořizovatelem územního plánu

obce Vojkovice dne 13.04.2021 (viz Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh

vyhodnocení připomínek – výzva k uplatnění stanoviska č.j. OUPSU/2355/2014-156).

2) Žádám o informaci o dalším zpracování těchto stanovisek ze strany pořizovatele.

3) Žádám o informaci o aktuálním stavu zpracování územního plánu obce Vojkovice –

v jaké fázi se aktuálně nachází a jaké kroky budou následovat (v jakém časovém

horizontu)

Ad1)

K výzvě k uplatnění stanoviska – č.j. OUPSU/2355/2014-156 z 13.4.2021 bylo uplatněno 1 souhlasné

stanovisko a to stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-

70/2021 ze 7.5.2021 (viz příloha).

Ostatní dotčené orgány, tj.:

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,

IDDS: x2pbqzq; Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 601 82 Brno 2
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 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, IDDS:

yq78byg; Palackého třída č.p. 1309/174, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 612 00 Brno

12

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36;

Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

 Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3; nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110

00 Praha 1-Nové Město

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka

Brno, IDDS: z49per3; Kotlářská č.p. 931/53, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

 Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667

01 Židlochovice

 Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4, Vršovická č.p. 1442/65, 100

00 Praha 10-Vršovice

 Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,

IDDS: hjyaavk; Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4; Na Františku č.p. 1039/32, 110

00 Praha 1-Staré Město

 Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - životní

prostředí, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice

 Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad - památková

péče, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice

 Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp, Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-

Holešovice

 Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, IDDS:

hq2aev4; Opuštěná č.p. 4, 602 00 Brno 2

neuplatnili žádná stanoviska k výše uvedenému návrhu.

Dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), pokud dotčený orgán

nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko k návrhům pořizovatele

v zákonné lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

Ad2)

Jelikož je stanovisko souhlasné, nevyplývají z něj žádné úpravy návrhu. Informace o jeho

uplatnění bude uvedena jako součást odůvodnění návrhu, který bude projednáván

v opakovaném veřejném projednání.

Ad3)

Projektant v současné době upravuje návrh pro opakované veřejné projednání.

Jakmile bude návrh upraven a předán k projednání, bude pořizovatelem toto

podání prověřeno dle § 37 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád).

Pokud bude mít předepsané náležitosti a nebude trpět jinými vadami, pořizovatel k němu

zpracuje svou část odůvodnění a dle § 53 odst. 2, v rozsahu provedených úprav projedná

návrh a příp. úpravy vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na opakovaném veřejném

projednání.

Pokud by podání nemělo předepsané náležitosti, nebo by trpělo jinými vadami, pořizovatel

by vyzval projektanta k odstranění těchto nedostatků a poskytnul by mu k tomu přiměřenou

lhůtu.

Vzhledem k tomu, že MěÚ Židlochovice, jako pořizovatel, není projektantem návrhu, nemůže

odhadnout časový horizont předání návrhu k dalšímu projednání, protože termín předložení

upraveného návrhu není schopen ovlivnit.
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Pro úpravy návrhu ani pro zpracování části odůvodnění, která náleží pořizovateli, není

stanovena stavebním zákonem žádná lhůta.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


