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VYPRAVENO

Žádost o informace - poskytnutí informací k bodu b) a c)
Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy jako povinný subjekt v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), obdržel dne
16.09.2013 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
která obsahuje následující požadavky týkající se „ÚP Kostice - korespondence s architektem
Hučíkem 2"
V žádosti je uvedeno:
a) sdělit, kdy byl tento návrh ÚP předán na Městský úřad Břeclav
b) předat dokumenty dokládající informace dle bodu a)
c) předat kopii listu s obsahem spisu pro pořizování ÚP Kostice
d) předat veškerou korespondenci ve věci 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
Všechny dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky. Korespondencí se rozumí
veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy zjednaní.
Dodává se, že odeslání informací je požadováno na adresu právnické osoby uvedené v záhlaví,
tj <

Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy Vám odpověděl k bodům a), d), e) žádosti
v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, dopisem č.j. MUBR 63918/2013 ze
dne 20.09.2013
Dále Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy dohledal informace požadované v bodu b) a c)
Vaší žádosti a v souladu s ustanovením § 4, § 17 odst. 1 zákona o informacích a Směrnicí města
Břeclav k provádění zákona o svobodném přístupu informacím č. 1/2012, Vám oznámil dopisem
č.j. MUBR 66380/2013 ze dne 27.09.2013 výši požadované úhrady za poskytnutí informací (kopií).
Na základě provedené úhrady nákladů bezhotovostním převodem na účet MěÚ Břeclav
č. 526651/0100 (výpis z účtu č. 210 ze dne 14.10.2013; PID S00RP00K7JMY) Vám poskytujeme
tyto dohledané informace:
Seznam dohledaných dokumentů:
1. MUBR 74497/2012
Záznam o předání návrhu ÚP Kostice, ze 30. 10. 2012
2. MUBR-S 41117/2013 Návrh ÚP Kostice - předávací protokol,
AR projekt, s.r.o. z 20. 2. 2013
3. MUBR 17283/2013 Návrh ÚP Kostice - předávací protokol,
AR projekt, s.r.o. z 14. 3. 2013 (SEA posouzení)
4. MUBR 27879/2013 Návrh - ÚP Kostice - předávací protokol (vícetisk a CD
s formát *.pdf) z 24.4.2013
5. Kopie spisové obálky spisu č. MUBR - S 41117/2011 ORS
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