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Žádost o informace-podle zákona č. 106|1999 Sb. - Podklady pro jednání Dopravní
komise Rady Města S|apanice.

Rozhodnutín Kraj ského úřadu Jihomoravského kaje, odbor kontrolní a správní. Zerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno ze dne 2. 6. 2010 doručeného do datové scluánky dne 3. 6. 2010
bylo povinnému subj ektu Městu Šlapanice přikrizáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí vyřídit žádost paní Michaely Trněné, Jižní 11714,664 51 Slapanice.

V souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jste požádala o
posk}tnutí následujících informací:

1. Kopie podkladů, rozhodnutí, studií, výsledků měření, posuzovaní vlivů prumyslové
zóny CTPark Brno South (dá|e PZ) či jakýchkoliv dalších materiálů, ze kterýclr
vycházela Dopravní komise Rady Města Š|apanice.

2. Kopie podkladů' ze kterých je zřejmé, Že plánovaná PZ je od obydlených částí
Šlapanic natolik vzdálena, že nemůže výruzným způsobem narušit dosavadní životní
podmínky'

3. Kopie podkladů' ze kterych je zřejmé, že komise měla k dispozici informace o tom,
jaké provozy v PZ budou, a d'á|e ze kterých je zřejmé, jakým způsobem ovlivní či
neovlivní týo provozy PZ žtvoÍni podmínky obyvatel Šlapanice.

4. Kopii jakýchko1iv závaznýcb dokumentů, ze kterých by mohlo vyp1ynout výše
uvedené tvrzení doprawí komise.

Ve, smyslu $ 14 odst. 5 zákona č. 10611999 Sb. a s odvoláním na výše citované rozhodnutí
KU Jmk sdělujeme:

Povinný subjekt se opětovně zabýval zjišt'ovžnim, zda poŽadované informace dle Žádosti
žadate|e má k dispozici, zda reá|ně existují a byly poskytnuty Dopravní komisi na její
minrořádné zasedání konané dne i9. dubna 2010.
Aby nebylo poclryb o tom, že povinný subjekt objektivně zjišťoval požadované informace,
požádal formou intemího sdělení o součinnost odbory Městského uřadu Slapanice, kterých se
požadovaná inforrnace týká, případně by mohly takovouto informací disponovat, současně byl



také dotázán předseda dopravní komise, aby se vyjáďil, jaké podkladové materiály měla
komise k dispozici při svém mimořádném jednríní dne 19. 4.201'0.

Na základě písemných sdě1ení dle výše uvedeného žadatelce o poskytnutí informací dle
ztkona 106l1999 Sb., sdělujeme:

K bodu 1. žádosti sdělujeme, že povinrrý subjekt nemá žádné informace ve smyslu $ 3 odst. 3
zik' ó. 106/1999 Sb. k dispozici.
K bodu 2. žádosti sdělujeme, že povinrrý subjekt nemá žádné informace ve smyslu $ 3 odst. 3
zik. é. 10611999 Sb. k díspozici.

'' K bodu 3. žádosti sdělujeme, že povirurý subjekt nemá žádné informace ve smyslu $ 3 odst. 3
' zák. č. 10611999 Sb. k dispozici.

K bodu 4. Žádosti sdělujeme, že povinný subjekt nemá Žádnó informace ve smyslu $ 3 odst. 3
zák, é. 106l,1'999 Sb. k dispozici.

Z,ávěrem doplňujeme naše informace o sdělení, že dopravní komise je orgánem Rady města
Slapaníce. Má fi.rnkci iniciativní a poradní. Svá stanoviska předkládají výhradně svému
zÍizovate|í, tedy radě města.
Dle $ 2 odst.4 ztíkona č, 106/1999 Sb. povinnost posk}'tovat informace se netýká názoru,
budoucích rozhodnutí a v}tváření nových informací.
Dopravní komise vychtízela ze sqých néuori a sdě1ení by by1o vyslovením nazoru povirrrrého
subjektu, na kteý se povinnost poskýovat informace dle cit. zríkona neváahuje'

- -- $pozdravem

MĚsTsKÝ ÚRAD ŠrAPAN|CE
kance|ář tajemníka

pracovlště opuštěná 9/2
656 70 BRNo -2.

Mgř. Lenka Hanáková
pověřená vedením kancelríře tajemníka
MěU Slaoanice


