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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 19.7.2010 pod číslem dodacím MUMI 10030451 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 – protiprávní
porizovani UP obci s R 52 a pozastaveni porizeni UP Perna s R 52“
Citace žádosti:
„v soucasne dobe jsou zjevne protipravne porizovany 4 uzemni plany (resp. jejich zmeny) s R52
- Pohorelice
- Pasohlavky
- Perna
- Mikulov
V priloze je sdeleni z Mikulova, ktere tvrdi, ze porizovani UP Perna bylo pozastaveno do doby, nez se
vyjadri MMR.
MMR nam take sdelilo, ze o spravne aplikaci paragrafu 90 stavebniho zakona (tj. ve veci zamitnuti
zadosti o uzemni rozhodnuti pro useky R52) bude proverovat, dojde-li k vydani uzemnich rozhodnuti.
Pozadujeme
a) kopii veskere korespondence ve veci opravnenosti porizovani zmeny UP Mikulov s R52 a UP Perna s
R52
b) kopii veskere korespondence ve veci UP Perna a jejiho pozastaveni a ziskani stanoviska MMR, a to i
korespondence s JMK
c) kopii veskere korespondence ve veci opravnenosti vest uzemni rizeni pro R5204, R5205 a R5206.
Pozadujeme zaslat tyto dokumenty elektronicky naskenovane.
Korespondenci se rozumi veskera korespondence prijata i odeslana, listinna, elektronicka i faxova,
zaznamy/zapisy z jednani vcetne prezencnich listin a pozvanek a dokumenty predane osobne.
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Pokud probehla jednani, o kterych nebyl porizen ani zaznam ani zapis, pozadujeme sdelit, kdo jednani
svolal, kdo byl pozvan, kdy a kde se jednani konalo, o cem bylo jednano, kdo se ucastnil a jake zavery
byly prijaty
Dodává se, že odeslání informací je požadováno do 10MB elektronicky na adresu petrfirbas@yahoo.com
nebo nad 10 MB na CDROM 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“.
Sdělení k poskytnutí informace:
a)
Ke Změně č. 7 ÚP SÚ Mikulov:
Úřad územního plánování navrhl vypuštění dílčích změn č. 7.04 - R 52 (Pohořelice – Mikulov –
Drasenhofen / Rakousko (E461)) a 7.05 - P2 (propojovací plynovody VVTL DN 700 PN 80 systémů
RWE Transgas Net v Jihomoravském kraji). Zastupitelstvo Města Mikulov dne 30.6.2010 schválilo
Zadání Změny č. 7 ÚP SÚ Mikulov již bez těchto dílčích změn. Pořízení dílčí změny R 52 bylo tudíž
zastaveno. Stanoviska ani jiné doklady k této úpravě zadání ze stran MMR ČR a Krajského úřadu
Jihomoravského kraje nejsou ve spisovně Města Mikulov.
K ÚP Perná:
• stanovisko ze dne 9.4.2010 pod č.j. S-JMK 47967/2010
• stanovisko ŘSD ČR Brno ze dne 20.11.2009 pod č.p.MUMI 09047654
• stanovisko ŘSD ČR Brno ze dne 11.2.2009 pod č.p.MUMI 09005884
• stanovisko MD ČR ze dne 14.6.2010 pod zn.398/2010-910-UPR/1-Ma
• sdělení Krajského úřadu JMK, odboru ÚP a SŘ ze dne 1.7.2010 č.j. S-JMK 83050/2010 – na
vědomí MěÚ Mikulov
b)
• žádost o posouzení postupu ÚÚP při pořízení ÚP Perná – zapracování R 52 ze dne 2.7.2010 č.j.
STU/4801/2009/PROI
• sdělení MMR ČR ze dne 12.7.2010 po č.j.24611/10-81/752 ve věci postoupení žádosti MěÚ Mikulov
k přímému vyřízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu.
c)
• usnesení Krajského úřadu JmK, odboru ÚP a SŘ, ze dne 6.3.2007 pod č.p. DH0700004058
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