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Podáním, jehož titulní strana je přiložena k tomuto emailu (+ je přiložen i podací lístek) bylo na
JMK zasláno nejen odvolaní proti rozhodnuti č.j. JMK 124448/2019, ale současně I podnět s
námitkou systémové podjatosti
Požadujeme
a) předat kopii veškeré interní i externí korespondence ve věci této námitky systémové podjatosti,
která následovala po obdržení našeho podání Krajským úřadem JMK
b) sdělit, jak bylo na Krajském úřadě reagováno na tuto podanou námitku systémové podjatosti, a to
včetně povinnosti respektovat § 14 odst. 4 správního řádu
c) sdělit jaké úkony k pořizování Aktualizace ZÚR JMK byly na základě § 14 odst. 4 správního řádu po
obdržení této námitky systémové podjatosti pozastaveny a na jakou dobu
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, faxová i emailová,
zápisy a záznamy z jednání včetně pozvánek a prezenčních listin a dokumenty předané osobně. Pro
jednání v dané věci, kde nebyl z jednání pořizován zápis/záznam pod termín "korespondence" spadají
i následující informace, které požadujeme vydat, a to informace o tom, kdo a kdy s kým v dane věci
jednal, kdo jednáni a jak svolal, kdo se jednání účastnil, kdy a kde, resp. jak, jednání proběhlo, o čem
bylo jednáno a jaké závěry byly přijaty.

Odpověď:
Vážený pane docente,
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste
jménem spolku Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích,
z.s., požádal o informace týkající se vyřizování odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 124448/2019 a
podnětu s námitkou systémové podjatosti, zaslaných na MMR.
Konkrétně jste požádal o následující:
a) předat kopii veškeré interní i externí korespondence ve věci této námitky systémové podjatosti, která
následovala po obdržení našeho podání Krajským úřadem JMK
b) sdělit, jak bylo na Krajském úřadě reagováno na tuto podanou námitku systémové podjatosti, a to
včetně povinnosti respektovat § 14 odst. 4 správního řádu
c) sdělit jaké úkony k pořizování Aktualizace ZÚR JMK byly na základě § 14 odst. 4 správního řádu po
obdržení této námitky systémové podjatosti pozastaveny a na jakou dobu
K jednotlivým částem Vaší žádosti uvádíme následující:
Ad a)
V přílohách zasíláme scany dokumentů, které má k dispozici odbor územního plánování MMR, jako
věcně příslušný útvar
•
písemnosti KÚ JMK souhrnně zaevidované MMR pod č. j. 67635/2019
•
usnesení MMR ze dne 8. 1. 2020, č. j. 57635/2019-81-1

Ad b) c)
K těmto částem žádosti MMR sděluje následující:
podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich
působnosti. Vzhledem k tomu, že výše uvedené dotazy nepatří MMR, nevztahují se Vámi požadované
informace k jeho působnosti a proto MMR podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o informaci v
těchto částech odkládá.
Dále lze uvést, že požadované informace podle bodů b) a c) Vaší žádosti spadají do působnosti
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dovolujeme si Vám tedy doporučit, abyste se s žádostí obrátil
přímo na tento úřad.

