
Xll. zasedání Zastuoitelsfu a MC Brno-Bohunice konané dne 09.9 -2o2o

Věc: Materiál k bodu 9 Výzva místostarostovi Milanu Hrdličkovi k uveřejnění námitek
k návrhu nového územního plánu

Předkladateléazpracovatelé: Mgr. lng. Robert Kotzian, Ph.D., PhDr. Eva Duřpektová, lng. Miloš
Yrážel

Důvodová zpráva
MČ Brno-Bohunice, v osobách starosty Antonína Crhy a místostarosty Milana Hrdličky,
shromaŽd'ovala na základě $ 23 zákona č. 183/2006 sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, podpisy občanů statutárního města Brna pod věcně shodné připomínky k návrhu nového
územního..plánu města Brna (ÚPmB). Podepsaní občané statutárního města Brna, převážně
občané MČ (podle informací starosty Antonína Crhy připojilo podpis více neŽ 1220 občanů), takto
zmocnili místostarostu Milana Hrdličku k podání námitek vycházejících z věcně shodných
připomínek. Místostarosta Milan Hrdlička se tím Ve vztahu k věcně shodným připomínkám
uvedeným na podpisových formulářích staltzv. zástupcem veřejnosti.

Podpisové formuláře (včetně průvodního dopisu) však obsahovaly jen hrubý nástin obsahu věcně
shodných připomínek. Nelze z nich proto dovodit, jaký byl skutečný obsah námitek podaných na
základě tohoto zmocnění místostarostou Milanem Hrdličkou. Výše zmíněné shromaŽd'ování podpisů
pod věcně shodné připomínky k návrhu nového Úpmg je třeba ve shodě s právním názorem
nadřízeného správního orgánu (viz příloha) povaŽovat za aktivitu MČ. Proto je třeba za aktivitu MČ
povaŽovat i navazující vypracování a podání námitek. Na shromaŽd'ování podpisů se podílel Úřad
MČ a byly k tomu vyuŽity prostředky MČ.

Projednávání připomínek k návrhu nového Úpms je z hlediska budoucnosti MČ vrcholně důleŽité
téma, kteým se zabývalo rovněŽ Xl. zasedání Zastupitelstva lvtČ dne 10.06'2020. Výše uvedená
paralelní aktivita MC s cílem podat věcně shodné připomínky v reŽimu námitek je stejně důleŽitá.
Nejen Zastupitelstvo MČ, ale i veřejnost, má právo vědět, jaké námitky byly na základě této aktivity
podány.

Jeden z předkladatelů tohoto materiálu (Robert Kotzian) od 01 .07 '2020 různými cestami (dle
zákona č' 128l2oo0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 10611999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů, ale i neformálnÍmi postupy)
ŽádáMc-i přímo místostarostu Milana Hrdličku o poskytnutí mj. ivýše uvedených námitek knávrhu
nového Úpmg' Vzhledem k tomu, Že mu dosud námitky neoyty- poskytnutý, předkládáme tento
materiáls níŽe uvedeným návrhem usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

vyzývá

místostarostu Milana Hrdličku, aby neprodleně na webových stránkách MČ Brno_Bohunice
www.brno-bohunice.cz zveřejnil námitky k návrhu nového územního plánu města Brna, které jako
zástupce veřejnosti podal na Magistrátě města Brna.

Výzva spoluobčanům a podpisový arch
Rozhodnutío stíŽnosti

Příloha:


