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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 které jste
požádal o sdělení, v jakém stádiu se nyní nachází řešení systémové podjatosti v rámci územního
řízení na Kreativní centrum v Brně na Bratislavské/Soudní. Dále jste k této záležitosti sdělil, že
účastníci řízení podali námitku systémové podjatosti na Magistrát města Brna, vč. stavebních úřadů
městských částí, celá věc byla postoupena KÚ JMK, který 15. 8. rozhodl, že primátorka není podjata,
načež proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo dne 1. 10. 2019 předáno MMR (Č. j.:
JMK 141273/2019, Sp. Zn.: S-JMK 101989/2019 OÚPSŘ.
V souvislosti s touto záležitostí jste požádal jste o následující informace:
•

jaké všechny úkony byly MMR v tomto řízení učiněny

•

jaký je současný stav, zda je už o odvolání rozhodnuto a pokud ano, tak jak

•

pokud není, tak kdy lze očekávat, že bude

•
kopie všech dokumentů, vyjádření, úřední korespondence atd., které k tomu jsou v této věci
vedeny s MMR, MMB, SÚ Brno - Sever atd., pokud jsou jiné, než předání odvolání ze strany KÚ JMK,
které jsem již obdržel.

Odpověď:

K jednotlivým částem Vaší žádosti lze uvést následující:


K žádosti o poskytnutí informace, v jakém stádiu se nyní nachází řešení systémové podjatosti
v rámci územního řízení na Kreativní centrum v Brně na Bratislavské/Soudní, MMR sděluje, že
rozhodnutí o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) č. j.: JMK 119018/2019 ze dne
15.08.2019, sp. zn.: S-JMK 101989/2019 OÚPSŘ, ve věci námitky podjatosti nebylo dosud
vydáno.



K žádosti o poskytnutí informace, jaké všechny úkony byly MMR v tomto řízení učiněny, MMR
sděluje, že dosud nebyly učiněny žádné úkony.



K žádosti o poskytnutí informace, jaký je současný stav, zda je už o odvolání rozhodnuto a
pokud ano, tak jak, MMR sděluje, že v odvolacím řízení dosud nebylo rozhodnuto.



K žádosti o poskytnutí informace, pokud není rozhodnuto, tak kdy lze očekávat, že bude, MMR
sděluje, že přesné datum nelze sdělit.



K žádosti o případné poskytnutí kopií všech dokumentů, vyjádření, úřední korespondence atd.,
které k tomu jsou v této věci vedeny s MMR, MMB, SÚ Brno-Sever atd., pokud jsou jiné, než
předání odvolání ze strany krajského úřadu, které jste již obdržel, MMR sděluje, že
v předmětné věci MMR disponuje pouze zmíněným spisem, který mu byl předložen krajským
úřadem
pod
č. j.: JMK 141273/2019
ze
dne
01.10.2019,
sp. zn.: SJMK 101989/2019 OÚPSŘ.

