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Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
 
 

Praha 26. března 2020 
Č. j. MV- 53429-2/ODK-2020 
 
 

Vážená paní primátorko, 

 
 ministr vnitra obdržel dne 25. března 2020 podnět na dodržování opatření 

souvisejících s vyhlášením nouzového stavu ze strany orgánů města Brna. Na 

základě pověření pana ministra jsem prověřila obsah podnětu a dospěla 

k následujícím závěrům.  

 

Dne 24. března 2020 zveřejnil odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu 

města Brna veřejnou vyhlášku, kterou oznámil veřejné projednání Návrhu územního 

plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území na den 

6. května 2020. Součástí veřejné vyhlášky je i informace, že Návrh Územního plánu 

města Brna bude od 24. března vystavený a veřejně přístupný v úřední dny pondělí 

a středa na terase Magistrátu města Brna v ulici Kounicova. Cílem tohoto vystavení 

je v souladu se stavebním zákonem umožnění veřejnosti se k návrhu územního 

plánu ve lhůtě do 13. května 2020 vyjádřit.  

 

 Na územní České republiky byl dne 12. března 2010 vyhlášen vládou České 

republiky nouzový stav, v rámci kterého jsou vládou a případně dalšími orgány 

vydávána opatření k zabránění šíření koronaviru. Ministerstvo vnitra považuje 

nastavený způsob nahlížení do návrhu územního plánu za nesouladný s opatřeními 

vlády vydanými v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření 

koronaviru. Konkrétně se jedná o mimořádná opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 

j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN  a č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN ze dne 

23. března 2020 týkající se omezení volného pohybu osob a omezení činnosti 

orgánů veřejné moci a správních orgánů.  Stanovená opatření občanům města při 

jejich respektování fakticky v současné době výrazně omezují či dokonce znemožňují 
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jejich práva nahlížet do návrhu územního plánu využít, což může mít ve výsledku 

i negativní dopady do procesu pořizování územního plánu a vést k rozporování 

možnosti veřejnosti do návrhu územního plánu nahlížet. Pořízení územního plánu 

statutárního města, jako jednoho ze základních strategických dokumentů pro další 

rozvoj města, by vždy mělo probíhat za účasti veřejnosti.  

 

Současně si Vás dovoluji rovněž upozornit, že na webových stránkách 

statutárního města je rovněž zveřejněn článek „Návrh územního plánu je zveřejněn. 

Chystá se i veřejné projednání“ obsahující hypertextový odkaz na portál 

http://www.upmb.brno.cz/.  Při otevření tohoto odkazu jsou pak občané informováni 

o úředních hodinách Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) v rozsahu 

pondělí 7.30 až 17.00 a středa 7.30 až 17.00. Rovněž tato informace odlišná od 

údajů zveřejněných na webu města v sekci Kontakty a úřední hodiny (zde uvedeny 

úřední hodiny v pondělí a středu od 8.00. až 11.00) je v rozporu s přijatými 

opatřeními a povede ke zcela zbytečným cestám některých občanů na magistrát a 

k dalšímu zvyšování rizika nákazy.   

 

V souvislosti s výše uvedeným Vás, vážená paní primátorko, žádám 

o přehodnocení uskutečnění avizovaného veřejného projednání návrhu územního 

plánu a s tím souvisejících úkonů v rámci procesu pořizování územního plánu 

a  o bezodkladné sdělení dalšího postupu magistrátu města v dané věci.  

 

  

 S pozdravem 

 

 

 
 
 
 
Vážená paní 
JUDr. Markéta Vaňková 
Primátorka města Brna 

Ing. Marie Kostruhová 
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