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Věc:

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

Město Mikulov, Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Město
Mikulov“) obdržel dne 28.7.2010 rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ÚP a SŘ,
jenž uložil povinnost Městu Mikulov úplně vyřídit poskytnutí informace ze dne 7.6.2010 pod číslem
dodacím MUMI 10025059 žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v BrněKníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 označené:
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – Zmena c. 7UP Mikulov – soulad s nadřazenou uzemne
planovaci dokumentaci“
Město Mikulov sdělením ze dne 9.8.2010 pod č.j. MUMI 10033401 vyřídil výše uvedenou žádost.
Město Mikulov zároveň upozorňuje, že je v platnosti sdělení ze dne 7.7.2010 pod č.j.MUMI 10028775
pod spis. zn.: STU/28185/2010/PROI.
Zastupitelstvo města Mikulov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. , o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 47
odst. 5) stavebního zákona schválilo na svém zasedání dne 30.6.2010 upravené ZADÁNÍ: „Změna č. 7
územního plánu sídelního útvaru Mikulov“. Zadání již neobsahuje dříve navrhované dílčí změny:
• č. 7.04 - R 52 (Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461))
• č. 7.05 - P2 (propojovací plynovody VVTL DN 700 PN 80 systémů RWE Transgas Net
v Jihomoravském kraji, vedoucí z podzemního zásobníku v okolí obce Dolní Dunajovice na
Břeclavsku k hranici ČR – Rakousko) s tím, že tyto plochy budou řešeny v územním plánu až po
vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
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