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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 7.7.2010 pod číslem podacím MUMI 10028749 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 podle zakona 106/99 - MMR zada
JMK o podklady k UP Mikulov“
Citace žádosti:
Pozadujeme predat korespondenci s MMR a JMK ve veci setreni podnetu na pochybeni pri
porizovani predmetne zmeny UP Mikulov (viz priloha)
Nepozaduji se dokumenty naseho OS a zaslane nasemu OS.
Korespondenci se rozumi veskera korespondence listinna, faxova i emailova, odeslana i prijata,
zaznamy/zapisy z jednani a dokumenty predane osobne.
Zduraznujeme, ze pod pojem korespondence spadaji i informace o jednanich, z kterych nebyl porizovan
zapis/zaznam a zde pozadujeme sdelit, kdy a kde se tato jednani konala, kdo se jich zucastnil, o cem bylo
jednano a jake zavery byly ucineny
Dokumenty existujici elektronicky pozadujeme elektronicky.
Informace neexistujici elektronicky se pozaduji elektronicky v naskenovane podobe.

Sdělení o odložení žádosti o informace
Město Mikulov sděluje, že podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), odložilo žádost
Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích“ (dále jen „žadatel“) ze dne 7.7.2010 pod č.p.MUMI 10028749 o poskytnutí informací
podle zákona o informacích označené - „Zadost o informace podle zakona 106/99 - MMR zada JMK o
podklady k UP Mikulov“.
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Předmětná žádost byla odložena z důvodu, že ke dnešnímu dni není a ani nebyla s Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a Krajským úřadem JmK vedena žádná korespondence ve věci šetření podnětu na
pochybení při pořizování Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Stejně tak se nekonala
žádná pracovní jednání k předmětnému podnětu..
O podání podnětu adresovanému MMR ČR ve výše uvedené věci jsme se dozvěděli z přílohy Vaší
žádosti ze dne 7.7.2010.
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