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SDĚLENÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE
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Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního
plánování dle ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 6.3.2019 pod č.p. MUMI 19008634,
Vaši žádost o poskytnutí informace:
1) Kopií dokumentů prokazující kdy a jak „určený zastupitel“, pan starosta Koštial, žádal o vložení
rezervy R3 do návrhu územního plánu.
2) Kopii dokumentů (studie, analýzy), na základě kterých bylo rozhodnutí o zapsání R3 ze strany města
Mikulov učiněno.

K podání informace sděluje pořizovatel územně plánovací dokumentace města následující:
K bodu 1) žádost o vložení rezervy R3 do návrhu územního plánu nebyla nikým podána. Tato

skutečnost vyplynula z celého procesu pořízení (projednání) návrhu územního plánu a taktéž na základě
vzájemné spolupráce mezi pořizovatelem, zpracovatelem a pověřeným zastupitelem.

K bodu 2) Návrh Územního plánu ve své části odůvodnění obsahuje popis navrhovaných dílčích
změn i důvod o jejich vyřazení z projednání návrhu územního plánu. Dokument je plně ke stažení na
webových stránkách: http://download.mikulov.cz/Uzemni-plany-ORP/Mikulov/Mikulov_oduvodneni.pdf
V odůvodnění na straně 37 je popsán uvedený záměr pod původním označením - dle zadání územního
plánu města pod číslem 37. Přehled navrhovaných dílčích změn a jejich umístění v mapovém podkladu je
patrné z výkresu „Schéma záměrů a ploch změn“: http://download.mikulov.cz/Uzemni-plany-
ORP/Mikulov/2_04_Mikulov_schema_zameru_ploch_zmen.pdf)
Dále k odůvodnění vyřazení navrhované změny z návrhu Územního plánu Mikulov a zařazení do rezervy
R3 je popsáno na straně 58 tohoto dokumentu.
K návrhu územního plánu je dále zpracováno SEA hodnocení a hodnocení NATURA 2000. Tyto
dokumentace jsou taktéž ke stažení na webové adrese: http://www.mikulov.cz/mesto-
mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=166608
Žádné studie, analýzy a jiné dokumenty k ploše R3 nebyly pořizovány.
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