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Dobrý den,

dne 30. 6. 2020 jsme v roli zástupce veřejnosti na podatelně OÚPR MMB podali námitky (věcně
shodné připomínky) k návrhu nového ÚPmB. Dle sdělení OÚPR ze dne 6. 10. 2020 byly tyto námitky
zaevidovány pod č.j. MMB/0279848, 0279784, 0279771, 0279798 a 0279774/2020. Tj. učinili jsme
celkem čtyři podání, resp. podali jsme čtyři námitky (resp. čtyři sady námitek). Tato žádost o
informace podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se týká těch
námitek z uvedených čtyř podaných dne 30. 6. 2020, které se vztahují výhradně k bydlení a
obsahují 27 dílčích námitek (tato sada 27 námitek dále jen "Námitky"). Vzhledem k tomu, že mezi
uvedenými č. j. nelze rozlišit jinak, než takto opisem, pro úplnost doplňujeme, že jedny námitky se
týkaly výhradně MČ Brno-Bohunice (těch se tato žádost netýká), druhé MČ Brno-Nový Lískovec (těch
se tato žádost netýká), třetí byly směsí zaměřenou převážně na dopravní otázky (těch se tato žádost
netýká) a čtvrté byly zaměřeny výhradně na bydlení (těch se tato žádost týká).

Žádáme o sdělení, se kterými orgány veřejné správy byly Námitky Vaší organizací projednány
a s jakým výsledkem, případně, které orgány veřejné správy byly požádány o stanoviska k
Námitkám? Mimo jiné žádáme, zda a s jakým výsledkem byly Námitky projednány s
příslušným orgánem ochrany přírody a s příslušným orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu? Dále žádáme o sdělení, jak byly Námitky interně projednány Vaší organizací?

Pokud jsou výsledkem projednání Námitek s orgány veřejné správy písemná stanoviska, zápisy,
záznamy apod., žádáme o jejich poskytnutí. Pokud existuje interní záznam Vaší organizace ohledně
projednání Námitek a je možné jej na základě této žádosti poskytnout (tj. nebylo-li by třeba vydávat
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti), žádáme rovněž o tento záznam. Pokud záznam dle věty
předchozí nelze na základě této žádosti poskytnout, prosíme o sdělení této skutečnosti.

Žádáme o požadované informace bez osobních údajů. Požadujeme poskytnutí požadovaných
podkladů v elektronické formě cestou elektronické pošty. V zájmu snížení administrativní náročnosti
jsme připraveni tuto žádost vzít zpět, jestliže nám budou informace poskytnuty mimo režim zákona č.
106/1999 Sb.
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