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Stanovisko ke stížnostina jednání starosty Mč Brno_Bohunice
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Liščinský

V Brně dne 12.o8'2o2O

Důvodová zpráva
Dne 30.06 '2020 byla Zastupitelstvu MČ Brno_Bohunice postoupena odborem interního auditu
a kontroly MMB, část stíŽnosti Mgr. Evy Nezvalové, bytem Na pískovécestě 50, 625 00 Brno, ze
dne 18.06.2020, týkajícíse jednání starosty MČ Brno-Bohunice'
Část stíŽnosti týkajícíse navrhovaného Územního plánu města Brna, byla postoupena
odboru územního plánování arozvoje MMB.

k

vyřízení

Ve stíŽnosti ze dne 19.06.2020 podanou Kanceláři primátora města Brna MMB Mgr. Eva Nezvalová
uvádí, Že starosta MC Brno-Bohunice se neřídil příslušnýmustanovením zákona č. 183t2oo6 sb.,
o územnímplánování a stavebním řádu (stavebnízákon) (dále jen "stavebnízákon") abez souhlasu
majitelů dotčených pozemků, prosazoval návrh změny územního plánu na soukromých pozemcích
v katastru registrovaných jako plochu zahradní na plochu bydlení. Jedná se o navrhovanou změnu
územníhoplánu Be-6. Toto jednání starosty mělo být dle stěŽovatelky v rozporu s ustanovením $ 43
odst. 2 stavebního zákona.
Pořizovatelem nového územního plánu v celém jeho schvalovacím procesu je statutární město Brno,
kdy působnost ve věcech územníhoplánování je svěřena příslušným orgánům statutárního města
Brna. Celý proces pořízení územního plánu, pak upravují ustanovení SS 18 aŽ 58 stavebního
zdkona' Vymezení oprávnění V procesu pořizování územníhoplánu, mezi orgány SMB a orgány
městských částí,upravuje obecnězávazná vyhláška statutárního města Brna č. 2ol2oo1, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Statut"). PŮsobnost orgánů
městských části v procesu pořizování územníhoplánu je upravena v čl. 18 Statutu, kteý mimoliné,
dává městským částem prostřednictvím jejich zastupitelstva MČ nebo rady MČ oprávnění podat
připomínky k územně plánovací dokumentaci, tedy i územnímuplánu. Připomínky za MČ BrnoBohunice přijalo formou usnesení Zastupitelstvo MČ Brno_Bohunice. Starostovi MČ není stavebním
zákonem ani Statutem, Ve věci pořizování územně plánovací dokumentace, svěřena jakákoliv
rozhodovací pravomoc.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že za stavu, kdy starosta městské části, není oprávněn činit
jakákoliv rozhodnutÍ V procesu schvalování územníhoplánu sMB, nelze ve stěŽovatelkou uvedeném
jednání starosty MČ Brno-Bohunice, spatřovat porušení zákona nebo jiného právního předpisu.
Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ schválit předloŽenou písemnou odpověd'stěŽovatelce.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice
schvaluje
písemnou odpověd'na stíŽnost Mgr. Evy Nezvalové, bytem Na Pískovécestě 50, 625 00 Brno, na
jednání starosty MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného návrhu, ktený je přílohou č. 8 zápisu
uk!ádá
tajemníkovi ÚtuČ Brno-Bohunice schválenou odpověd'podepsat a odeslat stěŽovatelce.

Příloha

Kopie přípisu odboru interního auditu a kontroly MMB ze dne 26.06'2020 včetně kopie
stíŽnosti na jednání starosty MČ-Brno Bohunice
Návrh odpovědi na stíŽnost Mgr. Nezvalové

