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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 27.4.2010 pod číslem dodacím MUMI 10018227 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 - projednavani
zmeny c. 7 UP Mikulov“
Doslovná citace žádosti:
Byl zaslan podnet k zastaveni porizovani zmeny c. 7 UP Mikulov, kd ebylo upozorneno na protizakonnost
postupu mesta Mikulova, pokud zapocne projednavat zmenu UP mesta s R52, pricemz koridor R52,
puvodne vymezeny v UP VUC Breclavsko, byl spolecne s celym UP VUC Breclavsko zrusen nejvyssim
spravnim soudem. Podle judikatu NSS je nepripustne, aby UP obce resil vymezoval koridor nadmistni
komunikace, nebot toto z hlediska pozitivni i negativniho vymezeni uzemnimu planu obce podle zakona
neprislusi a je to tedy zalovatelne u soudu.
JMK zverejnil hramonogram pripravy ZUR s cilem dokoncit ZUR do poloviny roku 2011 a pri reseni
rozporu do 9/2011 ci 12/2011. Do tetto doby koridor R52 neni z hlediska UP obci urcen.
ZUR JMK je jediny dokument, kde muze byt koridor R52 vymezen, neb Politika uzemniho rozvoje neni
uzemne planovaci dokumentaci a ji vymezene koridory jsou jen koncepcni a nemaji zadna sirkova
omezeni a neni tedy znama lokalizace techto koridoru tak, aby bylo seznatelne pres ktere k.u. predmetne
koridory prochazeji. Ani uvedeni slova Mikulov v definici R52 v PUR neznamena, ze koridor R52 povede
pres k.u. Mikulov. ZUR musi respektovat PUR, ale podle judikatu NSS to neznamena, ze vsechny zamery
uveden v PUR se stanou soucasti ZUR. Musi totiz probehnout i posouzeni variant a pripadne tedy nektere
zamery z PUR se do ZUR nedostanou. To je s velkou pravdepodobnosti i pripad R52, neb se nejedna
principialne o R52, ale o definici R52, kterou je spojeni Brna a Vidne.
a) Pozadujeme zaslat elektronicky na petrfirbas@yahoo.com kompletni podkladove materialy vcetne
vsech priloh k bodu jednani zastupitelstva Mikulova (viz priloha), kde se ma jednat o zmene c. 7 UP
Mikulova
b) pozadujeme zaslat elektronicky na petrfirbas@yahoo.com naskenovanou kopii veskere korespondence
ve veci zmeny c. 7 UP Mikulov s Krajskym uradem JMK
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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.

Sdělení k poskytnutí informace:
K bodu a):
• Materiál pro jednání zastupitelstva města ze dne 28.dubna 2010 + doplnění materiálu (viz.příloha)
K bodu b):
• 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 (viz.příloha)
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