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„Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“
U luhu 23
635 00 BRNO

Věc:

Sdělení ve věci poskytnutí informací dle zákona č.106/1999

Město Mikulov, Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Město
Mikulov“) obdržel dne 23.3.2010 pod číslem dodacím MUMI 10013366 žádost Občanského sdružení
„Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí
informací podle zákona č.106/1999 označené: „Zadost o informace dle zakona 106/99 - cinnost ve veci
podnetu k zastaveni porizovani zmeny c. 7 UP Mikulov “
Doslovná citace žádosti:
Byl zaslan podnet k zastaveni porizovani zmeny c. 7 UP Mikulov
Pozadujeme
a) predat veskerou korespondenci s Jihomoravskym krajem ve veci predmetne zmeny UP a predmetneho
podnetu, a to od doby obdrzeni predmetneho podnetu
b) sdelit, kdo z mestskeho uradu Mikulov, kdy a jake kroky ucinil ve veci zaslaneho podnetu
c) predat kopie veskere korespondence dokladaji informace pozadovane v bode b]
Korespondenci se rozumi veskera korespondence listinna, faxova i emailova, prijata i odeslana, zaznamy
a zapisy z jednani, prezencni listuiny z jednani a predane/obdrzene dokumenty.
Dokumenty jiz zaslane nepozadujeme zasilat znova, ale pozadujeme uvest, o ktere dokumenty se jedna a
kdy byly zaslany.
Dodává se, že odeslání informací je požadováno bud elektronicky na adresu petrfirbas@yahoo.com nebo
na adresu právnické osoby uvedené v záhlaví, tj. Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, U luhu 23, 635 00 Brno, tj. bez uvedení jména „doc.
Petr Firbas“, neboť chybně adresovaná korespondence s uvedením jména „doc. Petr Firbas“ nemůže být
řádně doručena. Na uvedené adrese má totiž sídlo právnická osoba, občanské sdružení, a ne fyzická
osoba „doc. Petr Firbas“.
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Sdělení k poskytnutí informace:
K bodu a):
• K pořízení Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov vydal dne 18.11.2008 Krajský úřad
Jihomoravského kraje, OÚP a SŘ, koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6) a § 47 odst. 2)
stavebního zákona – ( v příloze pod číslem 4)
• K předmětnému podnětu požadovaný dokument není.
K bodu b):
K vyřízení podnětu byla pověřena jako úřední osoba paní Irena Prochásková, odborný zaměstnanec,
Odbor územního plánování a stavebního řádu (příloha č. 1 a 2).
Uvedená pracovnice se seznámila s předmětným podnětem a s materiály uvedenými v podnětu.
Posoudila podnět navrhovatele a v souladu s ustanovením § 42 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu
vydala dne 28.4.2010 sdělení pod spisovým číslem STU/14513/2010/PROI.
Odůvodnění jejího postupu je součástí sdělení ze dne 28.4.2010 (v příloze pod čís. 3)
K bodu c):
K uvedenému podnětu není žádná korespondence.

Irena Prochásková
odborný zaměstnanec

Příloha:
• pověření oprávněné úřední osoby
• směrnice č. 1/2006
• sdělení ze dne 28.4.2010 pod s.č. STU/14513/2010/PROI
• koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.11.2009

