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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 dne 22. 02. 2022 „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“, žadatel XXXXX

XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXX ( dále jen „žadatel“).

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací, cit.:

1. „Kdo zpracovává a má na starosti na stavebním úřadě v Židlochovicích „Změna č. 1

Územního plánu Medlov“?

2. Co oddaluje a zdržuje už 2 roky vyvěšení „Změna č. 1 Územního plánu Medlov“ na

úřední desku?

3. Kdy bude „Změna č. 1 Územního plánu Medlov“ vyvěšena na úřední desku?“

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.

Ad 1)

Oprávněnou úřední osobou pověřenou vedení řízení „ Změna č. 1 ÚP Medlov“ je XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Ad2)

 26.9.2019 byl MěÚ Židlochovice jako pořizovatel požádán městysem Medlov o

pořízení změny č.1

 22. 10. 2019 podepsal městys Medlov smlouvu s projektantem změny

 23. 10. 2019 byly podklady pro zpracování změny zaslány projektantovi změny.

 21. 5. 2020 byl návrh změny odevzdán projektantem k projednání,

 7. 2020 bylo zahájeno řízení o projednání návrhu,

XXXXX XXXXXXXX nar. XXXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXX
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 3. 9. 2020 byl návrh projednán ve veřejném projednání

 14. 9. 2020 byla v souladu s § 55b odst. 4 zaslána stanoviska, připomínky a námitky

uplatněné k návrhu ve veřejném projednání krajskému úřadu

 14. 10. 2020 uplatnil Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovisko k návrhu změny z

hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,

souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací

vydanou krajem.

 V tomto stanovisku upozornil na nesoulad změny se Zásadami územního rozvoje ve

znění jejich aktualizací č. 1 a č. 2, které byly vydány 17. 9. 2020, tedy po projednání

návrhu ale před uplatněním stanoviska (účinnosti nabyly 31. 10. 2020).

 Současně 30. 9. 2020 byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení

připomínek a zaslán dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu, ti mohli do 30 dnů

uplatnit svá stanoviska.

 Od 30. 9. 2020 do 31. 5. 2021 byl chod MěÚ omezen z důvodu nouzového stavu.

 Jelikož nelze dle § 54 odst. 2 vydat změnu ÚP, která by byla v rozporu s nadřazenou

územně plánovací dokumentace (zde Zásadami územního rozvoje Jihomoravského

kraje ve znění jejich aktualizací.

 7. 5. 2021 pořizovatel v souladu s uplatněnými stanovisky zpracoval pokyny

k úpravám návrhu a předal je projektantovi.

 25. 8. 2021 předal projektant upravený návrh ke konzultaci.

 1.11. 2021 byly úpravy posouzeny a projektantovi předány pokyny pro úpravu návrhu.

 16. 2. 2022 předal projektant návrh upravený pro opakování veřejného projednání

pořizovateli.

Ad3)

 Pořizovatel dne 7. 3. 2022 zpracoval příslušnou část odůvodnění návrhu a 9. 3. 2022

zahájil řízení o opakovaném veřejném projednání oznámením dle § 52 odst. 1, dne

10. 3. 2022 totéž oznámení vyvěsil na úřední desku.

Na 20. 4. 2022 oznámil pořizovatel konání opakovaného veřejného projednání, u nějž mohou

dotčené orgány uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a každý připomínky

k úpravám řešení změny.

Pořizovatel nemůže předjímat, zda některý či více dotčených orgánů neuplatní ve svých

stanoviskách podmínky souhlasu či přímo nesouhlas s upraveným řešením a k případným

uplatněným námitkám či připomínkám a jejich řešení na návrh pořizovatele opět uplatňují

stanoviska dotčené orgány a krajský úřad a jelikož návrh změny ÚP předkládaný

zastupitelstvu obce musí být se stanovisky v souladu (tj. stanoviska je nutno respektovat či

případně nezákonná stanoviska dohodovat či o nich vést řízení o rozporu), nelze závazný

termín stanovit, jelikož nezávisí pouze na pořizovateli, ale odvíjí se od výsledků projednání.

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


