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Sb.,
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svobodném

přístupu

Vážená paní,
dne 29.03.2016 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informací na základě zákona o
svobodném přístupu k informacím
106/1999
b. týkaj ící se veřejné zakázky malého
rozsahu ,,2016 - 1 Územní plán - změna
I a změny územního plánu.
a základě Vaší
žádosti Vám poskytujeme následující informace:
č.

č.

1. Váš dotaz: Již v roce 2014 byl připraven,
ávrh zadání změny
1 územního plánu Újezd
u Brna" zpracovaný ing. arch. Vladimírem Pokludou? Kolik město za zpracování tohoto
návrhu zaplatilo? Jaký byl důvod neuskutečnění této změny?
Informace: Ano, v roce 2014 byl zpracován návrh zadání dílčí změny Územního plánu
Újezd u Brna. ávrh zpracovala společnost Stemio a.s., za cenu 30.250,- Kč. Realizaci
nebylo možno uskutečnit z důvodu nedořešení změn ve vztahu k protipovodňovým valům.
č.

2. Váš dotaz: Kolikrát byl od roku 2012 vyhlášen příjem žádostí o změnu územního plánu, jak
dlouho příjem žádostí probíhal (od kdy do kdy) kdo o jejich přijímání rozhodl a kdy?
Jakým způsobem byla vyrozuměna veřejnost o této možnosti? Kolik žádostí bylo dosud
podáno?
Informace: Příjem žádostí o změnu územního plánu byl od roku 2012 vyhlášen celkem
třikrát. Na základě zastupitelstvem přijatého návrhu (30. zasedání konané dne 10.02.2014)
byl občanům Města Újezd u Brna do všech nemovitostí rozeslán dne 13.02.2014 dopis,
který oznámil příjem podnětů k územnímu plánu ode dne 15.02.2014 do dne 15.03.2014.
Tyto podněty sbírala paní referentka Jana Jančová a celkem bylo přijato 25 žádostí.
Všechny žádosti byly zařazeny.
Rada města na svém 9. zasedání dne 19.01.2015 rozhodla všem obyvatelům rozeslat dopis
který bude informovat o opětovném zahájení příjmu podnětů pro návrh úpravy územního
plánu. Dne 02.02.2015 byl do všech nemovito tí města rozeslán dopis, který informovalo
možnosti podání podnětů k územnímu plánu do data 30.04.2015. Tyto podněty sbírala paní
referentka Věroslava Mrkvicová a celkem bylo přijato 26 žádostí. Všechny žádosti byly
zařazeny.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém 10. zasedání dne 14.03.2016 rozhodlo ještě
jedenkrát obeslat všechny občany ve věci ,Územního plánu města Újezd u Brna - Změna č.
I".Dne 08.04.2016 byl opět do všech nemovito tí města rozeslán dopis který vyhlašuje

poslední možnost podání podnětů k .Územnímu
a to od 11.04.2016 do 11.05.2016.
Doposud bylo podáno 51 žádostí.

plánu města Újezd u Brna - Změna

Č.

1",

3. Váš dotaz: Na webové stránce města byla uveřejněna veřejná zakázka "2016-1 Územní
plán - změna Č. 1", jej í_ součástí byl i ávrh zadání změny Č. 1. Kdo tento návrh
zpracoval? Kdo je oprávněná úřední o oba, která je v dokumentu zmíněna?
Informace: Na webové stránce města bylo uveřejněno vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu jehož součástí byla příloha ,Návrh zadání změny Č. I územního plánu města
Újezd u Brna", kterou zpracoval pan místostarosta Karel Hradský a která uchazečům
sloužila pro objektivní nacenění nabídek. Oprávněnou úřední osobou pro vypracování
Návrhu zadání změny Č. I územního plánu města Újezd u Brna" byl určen zastupitelstvem
města místostarosta pan Karel Hradský.
4. Váš dotaz: Několikrát jsem o změnu územního plánu požádala i já. Je moje žádost
(alespoň jednou) zařazena do plánované změny? Pod jakým číslem změny se v bodě 3
uvedeného dokumentu schovává?
Informace: Všechny žádosti o změnu územního plánu byly postoupeny zpracovateli
" ávrhu zadání změny Č. 1 územního plánu města Újezd u Brna", což se týká i Vaší
žádosti. Vaše žádosti jsme přijali 3.března 2014 pod č.j. 981/2014, zařazeno bylo pod č.4,
dne 14.března 2014 pod č.j. 1273/2014, zařazeno pod Č. 19, a 19.července 2014 pod č.j.
3159/2014 zařazeno pod č.7.
Dosud není zpracován , ávrh zadání změny Č. I územního plánu města Újezd u Brna"
v grafické podobě. Po jeho vypracování bude tento návrh dán k připomínkování a Vy
budete mít možnost se k tomuto návrhu vyjádřit.

S pozdravem
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M argita
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oprávněná úřední osoba
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