
Slováková Lenka (Mč Brno-Bohunice)

od:
odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

1. července 2020 22:34
podatelna.bohu n ice@ brno.cz
Kamarád otakar (MČ Brno-Bohunice)
Fwd: Žádost o informace

Dobý den,

tímto doplňujĺ svou níže uvedenou žádost o informace podanou dle lnťZ (zkratka viz žádost).

V aktuálním ěísle zpravodaje Naše Bohunice místostarosta Milan Hrdlička ve svém článku ''Bohunice
bojují,bojujíobudoucnost!''mj.uvádí:,,Ztohotodilvodujsmese@rozhodlÍ,že
požádáme naše spoluobčany o zmocnění jako zástupce veřeinostĺve věci podávélnĺ námitek k Úp.
Vzhtedem k tomu, že se tvorbou nového ÚP zabývám již od minutého volebnĺho období a že jsem inicioval
založenĺ pracovní skupiny LÁNY, navrhlijako zmocněnou osobu koatičnÍ paĺtneřĺ mne."

Z tohoto popisu ělena vedení městské části Brno_Bohunice je zcela zřejmé, Že sbírání podpisů, Keré níŽe
ve své Žádostĺ popisuji, bylo vědomou aktivĺtou vrcholných představitelů městské části (a tím městské části
jako takové), a že skutečnost , Že zmocněncem bude pan místostarosta osobně, bylo z hlediska vedení
městské částĺjen technickou nutností vyplývající z příslušné právní úpravy (pan místostarosta
nezpochybnitelně uvádí, Že vedení radnice. ti. městské ěásti. se rozhodlo žádat spoluobčanv o ieiich
podpisv). Není sice zřejmé, koho pan místostarosta má přesně na mysli, kdyŽ uvádí ''Vedení radnice'', ale
je nepochybné, Že jde přinejmenším o něj a pana starostu. Tyto skuteěnosti uvádím na podporu toho,
Že popisované sbírání podpisů bylo aktivitou městské části Brno_Bohunice a veškeré dotčené
pĺsemnosti jsou v dosahu lnÍZ, Íi. městská část je povinna je dle tohoto zákona poskytnout.

S pozdravem

osobníúdaje žadatele o informace:

Get Outlook for Android

od:
odesláno: středa 1. července 2020 8:49
Komu: podatelna.bohunice@brno.cz
Kopie: otakar Kamarád
Předmět: Žádost o informace

Dobý den,

tímto Žádám na základě zákona ć,. 106ĺ1999 sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
"lnfZ"), o následující informace.

ii
Městskáičást Brno-Bohunice shromaŽd'ovala osobní údajelobčanů (dále téŽ jen ''podpisy'') pod

,i

tzv. věcně shodné přĺpomínky k návrhu nového územního plánu: http://vtĺww'brno-



bohunice'cżcs/informace_aktuality/bohunice-aktualne/navrh-noveho_uzemniho_p!anu_mesta_brna-
zmocneni.html

PřestoŽe zmocněnou osobou, tj. zástupcem veřejnosti, je dle zmocnění, pod které byly podpisy
^hx^^'", ^]łí-Á^.' i^ úíAł^^ł^,^^ł^ l'!l^_ Lr--tr:xl-^ :^ ___L.._-- l_t-a_ _L-^oocanu sĐiíany", je misEosTaÍosia iViiiaĺ I Í-lĺuĺĺu(a' 1c uplfäVC€i-n iaKto snromáŽděných osobních
údajů městská část Brno_Bohunice, ato z následujících důvodů:

formulář, jehoŽ prostřednictvím docházelo ke shromaŽďování těchto osobních údajů, je
proveden na hlavičkovém papíře městské části a uveřejněn na internetových stránkách
městské části, aniŽby z průvodního textu vyplývalo cokolijiného: http://www.brno_
bohunice.cŻfilemanao_erlfiles/863351.pdf (tento formulář dále jen ''Forĺnulář'');
osobní údaje byly shromaŽďovány (mj.) prostřednictvím podatelny úřadu městské částĺ, coŽ
mj. vyplývá z průvodního dopĺsu Formuláře;
dle průvodního dopisu Formuláře byIo moŽné vyplněný formulář odevzdat na úřadě
městské části, tj. v ľibovolné kanceláři.

a

a

a

Z hlediska subjektů údajů, alei z objektivního hlediska, je proto evidentnĺ, Že osobní údaje
uvedené na Formuláři shromaŽďovala městská část Brno-tsohunice, a to prostřednictvím svého
úřadu. Skutečnost, že zmocněncem, tj. zástupcem veřejnosti, je dle Formuláře fyzická osoba
(místostarosta Milan Hrdlička) je pouze technickou nutností vynucenou tím, Že městská část se
zástupcem veřejnosti stát nemohla. Jde konec konců o běŽnou situaci, neboť v řadě jiných
případů je k jednání jménem městské části (např. t'lsnesenĺrn orgánů sarnosprávy) pověřen, tj.
zmocněn, představitel samosprávy. Jakkoli.isem přesvědčen, Že městská ěást Brno_Bohunice je
správcem uvedených osobních údajů, je evidentní, Že s ohledem na rnýše uvedené skutečnostije
přinejmenším společným správcem osobních ridajů (ve smyslu ěl. 26 GDPR) společně s
místostarostou Milanem Hrdličkou.

Zvýše uvedených důvodů je městská část Brno-Bohunice rovněž povinnou osobou dle
lnfZ. Z výše uvedeného je zjevné, że ke sbírání podpisů na Foľmulář byly vyuäÍvány
finanění, technické a jiné prostředky městské části Brno_Bohunice, jeií úřad městské ěásti
a pracovníci úřadu městské části se v rámci svých pracovněprávních úkolů na sbírání
podpisti podíleli. Vedle toho je nutno uvést, že dle zákona o obcích je místostarosta
představitelem městské části a rovněŽ člEnem úřađu měs6ké části.

Ve výše uvedené souvislosti žádám o poskytnutí veškeých dokumentů, které byly v návaznosti
na výše popsané shromaŽďování podpisů podány pořizovateli nového územního plánu
(ľlttps:ľupmo.orno. , tj. na Magistrát města Brna. Żaaam zejrnéna
o náľnitky zástupce veřeinosti a veškeré dalšĺ pĺsemnostĺ podané spoleěně s vypłněnými
Forľnuláři. Požadované dokumentv poskvtněte bez osobníclr údaiti v rozsahu. ve kteľéľn ie
na základě této žádosti nelze poskvtnout.

PoŽadované informace poskytněte elektronickou formou v odpovědi na tento e-mail

osobní ł ąĺląłala łr infłrrnrana.
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Starosta městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopĺs č'j
Ze dne:
NaŠe Č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-maĺl:
Datum:

01.07.2020
BBoHlo5161l20ĺsT
lng. Antonín Crha
547 423 818
547 35294ô
crha@bohunĺce' brno'cz
07.08.2020

Vážen

Poskytnutí informacĺ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu kinformacím, ve
znění pozdějších předpisr)

V ážený pane zastupĺtelĺ,

Úřad městské částĺ Brno-Bohunĺce jako povĺnný subjekt dle ustanovenĺ $ 2 odst' 1 zákona ć,.

106/1999 Sb', o svobodném přĺstupu kinformacím, Ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o svobodném přístupu k informacím"), obdrŽel dne 01 .o7.2020 VaŠi Žádost č.j. BBOH l0454)l2o o
poskytnutí ĺnformací. V této Žádostí jste jako zastupitel MČ Brno-Bohunice, pożádal o veŠkeré
dokumenty týkající se zmocnění zástupce veřejnosti pana Milana Hrdličky za účelem uplatnění
věcně shodné připomínky ve smyslu ustanovení $ 23 zákona č' 183/2006 Sb., o územnÍm
plánování a stavebnĺm řádu (stavební zákon), které byly podány pořizovateli nového Územního
plánu města Brna' PoŽádal jste zejména o námĺtky zástupce veřejnostĺ a veškeré dalšĺ písemnosti
podané společně s podpisovýmĺ listĺnami.

Rozhodnutím Statutárního města Brna, Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a
rozvoje č.j. MMB/0293834ĺ2020 ze dne 23,07.2o2o, bylo ÚMČ Brno-Bohunice přikázáno, vyřĺdit
Vaši Žádost dle ustanovení $ 16a odst. 6 písm' b) zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vaší Žádosti o poskytnutí ĺnformací se částečně vyhovuje v rozsahu ĺnformacĺ zpracovávaných MC
Brno-Bohunĺce, a to poskytnutím kopií veŠkerých vyplněných ,,formulářŮ podpisových listin," které
by|y podány pořizovateli nového Územního plánu. Poskytnuté dokumenty byly opatřeny u
pořizovatele územníhô plánu Statutárního města Brna, Maglstrát města Brna, ođboru'územňíľro
plánovánĺ a rozvoje.

Vzhledem ke skuteČnostĺ, Že jste o informace poŽádal jako člen Zastupitelstva MČ Brno_Bohunice'
jsou Vám v souladu s ustálenou soudníjudĺkaturou, informace poskytnuty bezzákonných omezení.

S pozdravem

lng n Crha
starosta MČ Brno-Bohunice

Příloha: _ formuláře podpĺsových listin
I

rl

l-elefon: 547 423 81O
F:ax:547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový úČet: 19-519 081 021710100

tČo: ąąggzzgs
DIC C244992785



V soulaĺju s ustzulnvęnirn $ 13 e*kooa č' l83',?006 Sb., o úmĺnnŕm plánov$nĺ { Btąv€bním ř*ĺJu (*tavební
aikoa}, nĺ*e u'ŕĚdę.lr* * podepe*né osoby, kteľÉ uplnľńujĺ věcně shodoou přĺp+ĺnĺnku k nńwhu UĺcľnĘiho
p!ínu města Bľną pľołlłđujĺ' 'žc zľnĺxńuj í Milanĺ ľlÍdlićktł nłr. l4'8. l 96đ, Lány č.p. l 73l, 625 00 Bľno,
ĺbyje Eastupovaľjako ráłhryce vařejĺlł-ĺťĺ p{ĺ pořizordn{ ndľrüu tJzemniho ptánu rnłstĺ Bľna ł k máĺ.rhĺ.l
úr*nĺrĺbo pl*nu mĚstn Brľra pĺrdal cÁľnitlgľ na a{klad* ľĚeĺrě shodnýtá PřĹpomfudą ĺ nby je pĺuj;dual
pođ!ĺ stavebĺího cá.koni, NáldtĘ budu pxHvat t lÜkalitám B€_l D$řiBĚVyhtidnĺołľa-Hny, Ba.d
podél uliccJiblnľĺlĺA 8+.6 Corvený bopec a Přĺidffvr cgsÍĺ k teľminrłln Staľý Líslrovw z u.ti* Eliilky
Přaryslovny. ľŕo anocaěĺrĺ püĺjlp** Milar Hĺdtička naľ.l4.8.l9,66' Lĺĺny 9 625 fi} Brno
Fo{pis . ...... -/d'r. r.',-'*. .. -. ;#o,.j. ť,^.. V BľE# l{)"6. 2ü20

Doprovodná informace:

obsah poskytnuté informace V rozsahu ].].5 stran podpÍsových

listin pro zmocnění k podání věcně shodných připomínek byI

anonym,izován V souladu s platnou legislativou.
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