
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE 
Majetkový odbor 

 

 

IČ 00282103 
DIC CZ 00282103 

Č. ú. 2051183379/0800  

ID DS 6yebzhn 
Telefon 537 001 011 
E-mail podatelna@mesto-modrice.cz 

 

    
Váš dopis zn.:     Doporučeně/E-mailem/DS 
Ze dne:     
Číslo jednací: Mod1527/2020   

  Spisová zn.:   
   
Vyřizuje: Květoslava Höklová  
Telefon/mobil: 537 001 016/606764544  

E-mail: kvetoslava.hoklova@mesto-
modrice.cz 

 

    
Datum: 29.04.2020   

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

  

Město Modřice obdrželo 29.04.2020 žádost paní JŠ, občanky Modřic, o poskytnutí informací dle zák. č. 
106/1999 Sb., kterou zaevidovalo pod čj. Mod 1527/2020. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace 
týkající se časového horizontu změny či úpravy územního plánu a zda dojde k dotčení pozemků 
evidovaných na listu vlastnictví žadatele.  A dále dotaz, zda je v současnosti připravována či plánována 
stavba(dopravní, technické infrastruktury, záboru ZPF, veřejně prospěšné stavby) či jiná opatření jakéhokoliv 
charakteru, které by zasáhly do vlastnictví k nemovitostem evidovaným na listu vlastnictví žadatele. 

Město Modřice poskytlo žadateli informaci tím způsobem, že mu sdělilo, že má platný územní plán vydaný 
v roce 2016. Jeho vyhodnocení se předpokládá   po vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, která by měla zpřesnit vymezené koridory územních rezerv pro dopravní 
infrastrukturu nadmístního významu. Ty budou následně převzaty a zapracovány  do Územního plánu 
Modřice. S ohledem na tyto informace nemá k dispozici  podklady k případnému dotčení pozemků 
evidovaných na LV  žadatele změnou či úpravou Územního plánu Modřice.  

Dále Město Modřice sdělilo žadatelo, že nepřipravuje ani neplánuje stavbu dopravní či technické 
infrastruktury, jíž by byly dotčeny pozemky evidované na LV č. xxx mimo pozemky p.č. xxxxxx, které mohou 
být dotčeny zpracováním studie protipovodňových opatření. Bližší informace ke studii jsou k dispozici na 
webu města https://www.mesto-modrice.cz/urad/protipovodnova-opatreni-modric  nebo s bližšími 
informacemi lze se dotazovat na MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc., který je kontaktní osobou pro zpracování této 
studie.   

S pozdravem 

 

Ing. Josef Šiška, v.r. 
starosta 
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