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Žádost o informace - odpověď
Dne 12.05.2013 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy žádost
občanského sdružení
o informace poaie zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o svobodném přístupu k informacím) týkající se: ,,ÚP Kostice - korespondence s
architektem Hučíkem".
V této žádosti jsou požadovány následující informace:
a) sdělit, kdy byl tento návrh ÚP předán na Městský úřad Břeclav
b) předat dokumenty dokládající informace dle bodu a)
c) předat kopií listu s obsahem spisu pro pořizování ÚP Kostice
d) předat veškerou korespondenci ve věcí ÚP Kostice s ing arch. Hučíkem od zaslání
výzvy, aby podal nabídku na zpracování tohoto ÚP
e) sdělit, které další ÚP, kde byl Městský úřad Břeclav pořizovatelem, ing. arch. Hučík
zpracovával od 1.1.2007
Městsky úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy Vám
o svobodném přístupu k informacím sděluje následující:

v souladu se

zákonem

K bodům:
a) - návrh ÚP Kostice byl kompletní na MěÚ Břeclav předán 30.10.2012, po novele
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů dne 21.02.2013 a SEA posouzení dne 14.03.2013. Dne 24.4.2013 byl předán
upravený návrh a jeho vícetisk.
b), c) - viz informace o požadované úhradě nákladů č.j. MUBR 33568/2013 ze dne
24.05.2013
d) - požadovanými informacemi Městský úřad Břeclav nedisponuje (viz sdělení o
odložení části žádosti č.j. MUBR 31463/2013 ze dne 17.05.2013)

e) - Ing. arch. Hučík zpracoval ÚP Moravská Nová Ves a ÚP Moravský Žižkov.
Veškeré
informace o pořizování
územních plánů jsou evidovány
na
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp a dále jsou všechny zveřejňovány na stránkách města
Břeclav www.breclav.eu/Nejhledanější dokumenty/Platná ÚPD nebo Rozpracovaná
ÚPD ve správním obvodu.
Odůvodnění:
Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy na základě Vaší žádosti dohledal Vámi
požadované informace. Výsledkem jsou výše uvedené skutečnosti.
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