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Poskytnutí informace - odpověď
Dne 04.08.2013 obdržel Městský úřad v Břeclavi, odbor rozvoje a správy Vaši
elektronickou žádost nazvanou "Žádost o informace podle zákona č. 106/99 protiprávní postup pro ÚP Kostice /2". V této žádosti, vedené pod SpZn.: MUBR-S
51247/2013 ORS ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
informacích"), jsou požadovány následující informace:
a) předat kopii pokynu pro zpracování návrhu ÚP Kostice a dokumentu, který
dokládá kdo a kdy tyto dokumenty zpracoval.
b) předat kopii veškeré korespondence (včetně všech příloh) k pořizování a
zpracování ÚP Kostice se všemi subjekty, a to od 1.1.2011, a to včetně digitálních
verzí návrhu ÚP (nepožaduje se poslední, tj. zveřejněná verze návrhu ÚP).
Všechny dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky. Pro dokumenty,
které neexistují elektronicky a jsou větší než 30 stran požadujeme předat prvních 20
a posledních 10 stran. Dokumenty formátu většího než A3 a neexistující elektronicky
nepožadujeme předat, ale požadujeme uvést, co není předáváno. V případě, že by
pod specifikaci žádosti spadal některý dokument opakovaně, pak jej požadujeme
předat pouze 1x. Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i
odeslaná,
listinná,
emailová
i
faxová,
zápisy/záznamy
z jednaní.
Dodává se, že odeslání informací je požadováno do 20 MB elekronicky na adresu
pro objem dat větší než 20 MB na CDROM na adresu
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Městský úřad v Břeclavi, odbor rozvoje a správy v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vám sděluje:
-

ad a) k tomuto bodu žádosti Vám odbor rozvoje a správy již vydal rozhodnutí
dne 10.05.2013 č. j . MUBR 30298/2013 sp. zn. MUBR-S 30298/2013 ORS,
které nabylo právní moci dne 04.06.2013.

odbor rozvoje a správy
NáměstíT.G.M.3,PSČ690 81 CD

Ing. Jana Supova
vedoucí odboru rozvoje a správy
v zastoupení Ing. Lenka Raclavská

Městský úřad Břeclav
Nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

tel: 519 311111
fax: 519 311 363
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