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Váš dopis ze dne 24. března 2020

Praha 9. dubna 2020

podáním ze dne 24. 3. 2020, jste

zaslal Ministerstvu zdravotnictví (dále též „ministerstvo"), dopis, jehož součástí byla též

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."). Jejím prostřednictvím jste

požádal o poskytnutí informací týkajících se veřejného projednání návrhu územního

plánu statutárního města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území,

jež se má konat ve středu 6. května 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Brna,

tedy dle Vašeho názoru v době ještě trvajícího nouzového stavu. Vyslovil jste podiv

nad tím, že v době nouzového stavu státu město Brno vydalo veřejnou vyhlášku

pro cca 400 000 občanů s tím, aby se dostavili seznámit se s návrhem nového územního

plánu (kdy záměr jej pořídit byl schválen před 20 lety, pročež taková věc není

neodkladná) na terasu úřední budovy. Rovněž jste konstatoval, že jde o přímý rozpor

s usnesením vlády z 15. 3. 2020, specificky i jeho čl. I/f.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. se požádal konkrétně o sdělení následujících informací

vztahujících se k Vašemu předešlému podání ze dne 24. 3. 2020 označenému jako

„Tisková zpráva pro média SKANDÁL - Nouzový stav ČR, zákaz volného pohybu – (...)“:

a) jaké číslo jednací bylo přiděleno mému níže připojenému podání, a to ať již po jeho

doručení povinnému subjektu dne 24.3.2020 nebo po výzvě k postupu podle ust. § 42

správního řádu zahrnuté do tohoto podání (viz výše).

b) kterému organizačnímu útvaru povinného subjektu bylo níže připojené podání

přiděleno k vyřízení, kdo je úřední osobou stojící v čele tohoto organizačního útvaru,

a která konkrétní úřední osoba byla jmenovitě pověřena níže připojené podání vyřídit

a mně odeslat odpověď

c) kopii dokumentů dokládajících informace dle bodů a) a b)
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d) kopii interní a externí korespondence ve věci níže připojeného podání za období od

příjmu níže připojené podání do vyřízení této žádosti o informace

K žádosti sdělujeme následující:

Vaše podání byla zaevidována pod identifikátory:

byla přidělena k vyřízení právnímu odboru ministerstva (k Vaší žádosti o dokumenty

dokládajících shora uvedené skutečnosti přikládáme kopii dokumentu ze spisové

služby). Ministerstvu není známo, že by ve Vaší věci proběhla jiná komunikace. Nad

rámec výše uvedeného lze konstatovat, že Váš podnět je předčasný, když z něj nadto

plyne, že jste již obdržel odpověď ministerstva vnitra, podle kterého byly sděleny

primátorce Brna výhrady ke shora zmíněném postupu a byla požádána o přehodnocení.

V tuto chvíli navíc nelze předjímat, jaká opatření budou stran šíření nového koronaviru

v platnosti v květnu 2020.
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