
Vážený pane magistře, 

Kancelář 

architekta 

města Brna 

MČ Brno-Ořešín 
Mgr. Jan Levíček, starosta 
U Zvoničky 12/4 
621 00 Brno 

V Brně dne 09.11. 2021 

Kancelář architekta města Brna, p.o. jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších před pist}, ( dále jen „informační zákon") 
obdrželo vaši žádost o poskytnutí informace týkající se: ,,Na kolika územních plánech je od 1. 1. 2007 
otištěno autorizační razítko zaměstnanci} Kanceláře architekta města Brna, p.o., IČ 05128820 ( dále jen 
,,KAM''), a z tohoto počtu: 
a) kolik z nich je za posledních 5 let,
b) kolik z nich je u obcí či měst nad 5000 obyvatel, tj. alespoň město o velikosti malých ORP ( obcí s 
rozšlřenou p/}sobnostl).
Dále žádám o jmenný seznam zaměstnanci} KAM, kteří jsou autorizovanými osobamt s uvedením typu 
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt/} a o výkonu 
povolán/autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. "Tato žádost byla zaevidována pod č.j. KAMBRNO/1999/2021.

Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. S písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisťl: 

Povinný subjekt, Kancelář architekta města Brna, p.o. ( dále jen „KAM") tímto žadateli v části, ve které 
se domáhá poskytnutí informací: ,,Na kolika územních plánech je od 1. 1. 2007 otištěno autorizační 
razítko zaměstnanci} Kanceláře architekta města Brna, p.o., IČ 05128820 ( dále jen „KAM''), a z tohoto 
počtu: a) kolik z nich je za posledních 5 let, b) kolik z nich je u obcí či měst nad 5000 obyvatel, tj.

alespoň město o velikosti malých ORP (obcí s rozšířenou p/}sobností)." sděluje, že v tomto rozsahu 
žádost odkládá podle ust. § 14, odst. S, písm. c) zák. č. 106/1999 Sb. 

KAM byla zřízena jako příspěvková organizace statutárního města Brna jako koncepční pracoviště Brna 
v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města ke dni 1.2.2016. Předmětem činnosti KAM dle zřizovací 
listiny je mimo jiné „zajišťovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumenta 
v oblasti územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný prostor. A zpracování 
územně plánovacích podkladt} a územně plánovací dokumentace zadané Magistrátem města Brna." 

Rovněž ze zřizovací listiny KAM vyplývá, že jsme limitování územím správního obvodu statutárního města 
Brna a metropolitní oblastí. 

KAM na základě výše uvedeného nemá za úkol zpracovávat územní plány jiných obcí. Zaměstnanci KAM 
se naplno věnují práci na územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a díky tomu 
ovládají tuto problematiku ve městě Brně na vysoké úrovni. 

Pokud zaměstnanci před nástupem do zaměstnaneckého poměru vykonávali výdělečnou činnost, ve 
které využívali svoje autorizační razítko, nemá KAM jako zaměstnavatel právo tyto informace po 
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