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Poskytnutí informace a částečné odložení žádosti o informace ze dne 21. 12. 2020
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 21.12.2020 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační
zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí následujících informací:
1. V rámci návrhu Kanceláře architekta města Brna v rámci zpracované nové Územní studie Jižní
čtvrt dochází k významné změně navrhované komunikace Uhelná-Bulvár, u které dochází ke změně
využití a významu ze sběrné komunikace na obslužnou komunikaci. Jak jsou oba tyto druhy
komunikací definovány – sběrná/obslužná (viz Obrázek č. 1 a č. 2)?
2. Jak se tato změna projevuje k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti RANDORA, a.s.
(pozemek parc. č. 828/1, pozemek parc. č. 829, pozemek parc. č. 830, všechny zapsané na LV č.
399 v katastrálním území Trnitá)?
3. Má tato změna vliv na jakékoliv budoucí využití nemovitých věcí ve vlastnictví RANDORA,
a.s.?
4. Zda byla komunikace, na obr. vyznačená červenou elipsou (viz Obrázek č. 3), vypuštěna
z návrhu územní studie, či je nadále jeho součástí, a pokud ano, jaký je její účel, jaká je její
klasifikace a k čemu má sloužit?
5. Z jakého důvodu byla změněna plocha, na obrázku vyznačena červeným kruhem (viz Obrázek č.

-24), na jednotnou plochu SJ 3.5-4.5, oproti dvěma plochám BO a SJ ve stávajícím územním plánu
města Brna (viz Obrázek č. 5)?
6. V roce 2018 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci v souvislosti s projektem „Dostavba
prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru- Brno“, a to mezi Statutárním městem Brno, Brněnskými
komunikacemi a.s., Karlín Development II s.r.o. a společností RANDORA, a.s. Součástí tohoto
memoranda byl společný závazek všech stran spolupracovat při budoucím plánování vývoje
předmětné lokality v oblasti Opuštěná Trnitá, přičemž zástupce společnosti RANDORA, a.s. měl
být členem pracovní skupiny a být přizván na průběžná jednání a konzultace týkající se výše
zmiňované oblasti. Z jakého důvodu nebyla společnost RANDORA, a.s. přizvána ke zpracování a
konzultaci připravované Územní studie Jižní čtvrt, a ani nebyla vyzvána k předložení stanoviska
k této studii, stejně tak proč nebyla ani informována o její přípravě a zpracování?
7. Zda společnost Karlín Development II s.r.o., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8,
nebo společnost Karlín Development III a.s., se sídlem Pobřežní 620/3 186 00 Praha 8, v posledních
2 letech:
a. požádaly o vydání územního rozhodnutí v katastrálním území Trnitá;
b. jim bylo vydáno územní rozhodnutí v katastrálním území Trnitá;
c. jimi byla podána žádost na vydání stavebního povolení v katastrálním území Trnitá;
d. jim bylo vydáno stavební povolení v katastrálním území Trnitá?
K tomuto níže přikládáme grafické znázornění vyplývající ze zmiňované územní studie a jejích
příloh.
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-5Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Stavebnímu úřadu ÚMČ BS, který
poskytl informace k bodu č. 7 Vaší žádosti následovně: Stavební úřad ÚMČ BS neeviduje
v posledních 2 letech žádnou žádost o vydání územní rozhodnutí v katastrálním území Trnitá od
společnosti Karlín Development II s.r.o., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, ani od
společnosti Karlín Development III a.s., se sídlem Pobřežní 620/3 186 00 Praha 8. Stavební úřad
ÚMČ BS u výše zmíněných společností rovněž neeviduje žádost na vydání stavebního povolení
v katastrálním území Trnitá, ani jim nebylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení
v katastrálním území Trnitá.
Při posuzování Vaší žádosti bylo zjištěno, že informace požadované v bodech č. 1-6 Vaší žádosti o
informace se nevztahují k působnosti ÚMČ BS jakožto povinného subjektu, a to z následujícího
důvodu: ÚMČ BS není zřizovatelem příspěvkové organizace Kanceláře architekta města Brna.
ÚMČ BS není zadavatelem ani zhotovitelem Územní studie Jižní čtvrt, a tudíž není ani v této věci
příslušným úřadem územního plánování. ÚMČ BS rovněž není smluvní stranou výše zmiňovaného
Memoranda o spolupráci. ÚMČ BS proto nedisponuje Vámi požadovanými informacemi a tyto
informace se nevztahují k jeho působnosti.
S žádostí o informace týkající se příspěvkové organizace Kanceláře architekta města Brna Vám
doporučujeme se obrátit přímo na Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh 331/13, 602 00
Brno; elektronická adresa: info@kambrno.cz; ID datové schránky: j9gzbpi. Případně se obraťte na
zřizovatele této příspěvkové organizace, a to na Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3,
601 67 Brno; elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz; ID datové schránky: a7kbrrn.
S žádostí o informace týkající se Územní studie Jižní čtvrt Vám doporučujeme se obrátit na Odbor
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB), Kounicova 67, 601 67 Brno,
elektronická adresa: oupr@brno.cz; ID datové schránky: a7kbrrn.
S žádostí o informace týkající se Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem „Dostavba
prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru- Brno“ Vám doporučujeme se obrátit na Magistrát města
Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno; elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz;
ID datové schránky: a7kbrrn.
Jelikož ÚMČ BS nedisponuje Vámi požadovanými informacemi a tyto informace se nevztahují
k jeho působnosti, sdělujeme Vám tímto, že Vaše žádost o poskytnutí o informace se v souladu
s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona v bodech žádosti č. 1-6 odkládá. Proti odložení
žádosti můžete ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení podat stížnost podle ust. § 16a odst.
3 písm. a) informačního zákona k Magistrátu města Brna, a to podáním učiněným prostřednictvím
Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

