
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor územního plánováni a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.: JMK 56091/2014

Sp.zn.: S-JMK 56091/2014
Vyřizuje: Hozová
Telefon: 541 651 327
Počet listů: 1
počet přiloh/listů: 1/2

Datum: 19.05.2014

Úřad městyse Pozořice
k rukám starosty
Na Městečku 14
664 07 Pozořice

Postoupeni podáni dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád v platném znění

Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen ,,KrÚ") obdržel
15. 5. 2014 prostřednictvím odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje stížnost
paní bytem na chování a jednání pracovnic Uřadu městyse Pozořice,
stavebního úřadu, zejména paní Bronislavy Částkové, ve věci jednání o možnosti výstavby rodinného domu

v obci Tvarožná u Brna.

jelikož KrÚ není orgánem příslušným k prošetřeni zda příslušný pracovník Úřadu městyse Pozořice neporušil
základní povinnosti úředníka, či zda svým chováním neporušil pravidla etického kodexu úředníka, postupuje
Vám předmětnou stížnost k přímému vyřízenÍ v rámci Vaší zákonem stanovené působnosti. O postoupeni
stížnosti byla podatelka informová na opatřením č.j. JM K 57985/2014 ze dne 19. 5. 2014.

XrajskY úřad jihomôrmkého kraje
odbor ljzemniho pÉ'ncwÍnÍ

a stavebního řadu
Žerotínovo nám. 3/5, i01 82 Brno
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In,. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru

Příloha:
- dle textu
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CZ70888337 541 651 111 541 651 369 posta@kr-jihomoravskµcz

Internet
www.kr-jihomoravskycz



es' Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 POZOŘICE

Váš dopis:
Naše značka:

Pozořice dne: 26.5.2014

Věc: Žádost o součinnost

Obecní úřad Tvarožná
Ing. Petr Buchta-starosta obce
664 05 Tvarožná

Vážený pane starosto,

Ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí součinnosti, které se týkají získání
informací k objasnění stížnosti na vedoucí stavebního úřadu Úřadu městyse Pozořice paní
Bronislavu Častkovou, kterou podala paní
Jmenovaná uvádí, že je majitelkou pozemku v lokalitě Vinohrady, kdy tento pozemek
zakoupila pro výstavbu rodinného domu. Po několika jednáních na Obecním úřadu ve
Tvarožné, kdy získala dílčí kladná stanoviska jednala v roce 2012 paní údajně na
stavební úřadu, kde se setkala s neochotou a arogancí.
Vzhledem, k tomu, že stěžovatelka ve svém podání zmiňuje nevhodné chování paní Častkové
na některých jednáních za účasti představitelů vaší obce, žádám Vás o sdělení, zda k něčemu
takovému došlo a jak se pracovnice našeho úřadu na těchto jednáních chovala,
Vaši zprávu očekávám do 13.6.2014.

S pozdravem

<äS<i"
Ing. Jaromír Červenka

starosta městyse

Příloha : Kopie stížnosti UŔAD MESTYSE POZOŘICE
Na Městečku 14

664 07 ®

telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz
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tel.: 544 250 829

' O tel./fax: 544 226 101
e-mail: obec@tvarozna.cz

starosta@tvarozna.cz

Bankovní spojeni: KB Brno-venkov č. účtu 6322641/0100 IČO: 282 731

Městys pozořice

Ing. jaromír Červenka, starosta městyse

Na Městečku 14

664 07 Pozořice

Tvarožná, 17. 6. 2014

vážený pane starosto,

k vašemu dopisu ze dne 26. 5. 2014 uvádím následujícŕ

V současném volebním otĹdobI, tedy od listopadu 2010 neproběhlo na Obecním úřadu ve Tvarožné žádné
jednání za společné účasti vedoucí stavebního úřadu pa ní Bronislavy Častkové, pani a členů

zastupitelstva event. rady Obce TvaroŽná.

Rovněž tři dotázaní členové zastupitelstva v předchozím volebním období (2006-2010) mi potvrdili, že si
nevzpomÍnají, že by se podobné jednání na OÚ Tvarožná za účasti paní Častkové a paní v té době

uskutečnilo.

S pozdravem
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Ing. Petr Buchta , ,,, F , l

starosta obce "__"--"_""



INTERNÍ SDĚLENÍ
Stavební odděleni paní Bc. Bronislava Častková

Věc : Vyjádření ke stížnosti

Obdržel jsem písemnou stížnost paní , která ve své
stížnosti uvádí, že při projednávání možnosti výstavby rodinného domu v lokalitě Vinohrady v k.ú.
Tvarožná se v několika případech setkala s negativním jednáním z Vaší strany, zejména s arogancí a
výsměchem.
O vyjádření ke stížnosti jsem rovněž požádal starostu Tvarožné pana Ing. Petra Buchtu.
Žádáni Vás o Vaše vyjádření k této stížnosti.

Vaši písemnou odpověď očekávám do 4.6.2014.

V Pozořicích 26.5.2014
l
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Ing. Jaromír Červenka
starosta městyse

,říloha,S,ímo"ľA_ >//



Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice

č.j: Stú 1022/2014 - 2-Ca-Vyj-Dopi-/
Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková
E-mail: su.pozorice @ volny.cz
Telefon: 513 035 134

Pozořice, dne: 2.6.2014

Adresát:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

SpZn. S-JMK 56091/2014

K Vašemu dopisu ze dne 20.5.2014 uvádím, že paní neznám, osobně, ani telefonicky

jsem s ní nikdy nejednala a vzhledem k emočnímu obsahu dopisu, zejména jeho závěrečné části, která

poškozuje zdejší úřad, jej považuji za tendenční.

Jak pisatelka uvádí, zřejmě vlastní pozemek v lokalitě ,,Vinohrádky", kde je výstavba rodinných domů

podmíněna územní studií. Stavebnímu úřadu je známo, že Obec Tvarožná nechala zpracovat několik studií,

avšak ani jedna z nich není vložena v evidenci ÚAPP, Rozhodování o jejím pořízení je v pravomoci orgánů

obce a zdejší úřad nemůže do této činnosti zasahovat.

Popírám také skutečnost, že bych se jednání zastupitelstva obce nebo její rady v dané věci zúčastnila, jako

host jsem byla přítomna jednání zastupitelstva obce za bývalého starosty, p. Františka Kopeckého, které se

však týkalo jiné lokality v obci.

otisk razítka

Be. Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

l - Stú 1022/2014 - 2-Ca-Vyj-Dopi-/



G.
e'š' Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 POZOŘICE

Váš dopis:
Naše značka: 1336/2014
Pozořice dne: 3.7.2014

Pani

Věc: Stížnost na chování pracovnic SU, zejména vedoucí paní Be. Bronislavy Částkové

Dne 23.5.2014 nám byla postoupena Krajským úřadem JniK vaše stížnost na chování
pracovnic stavebního úřadu Pozořice, zejména pak vedoucí paní Be. Bronislavy Častkové.

Vaši stížnost považuji za neoprávněnou a to zejména z těchto důvodů:

l. Dle vyjádření starosty obce Tvarožná nedošlo k žádnému jednání za účasti vedoucí
stavebního úřadu paní Bc. Bronislavy Častkové, paní a členů rady
nebo zastupitelstva obce. Rovněž tři dotázaní zastupitelé obce si nevzpomínají, že by
nějaké společné jednání v období roku 2006-2010 proběhlo.

2. Vedoucí stavebního úřadu uvedla, že vás nezná ani osobně ani telefonicky a nikdy
s vámi nejednala.

Pokud vámi vlastněný pozemek v k.ú. Tvarožná není určen k výstavbě rodinných domů, je
nutné, aby jste podala návrh na změnu územního plánu v obci Tvarožná.

)

Ing. Jaromír Červenka
starosta městyse

{":':"j
telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz


