MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

VAŠE ŽÁDOST
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NAŠE ZN.: OÚP/3699/19/148/5
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xxxxxxxxxxx

MUH/37588/19/119
VYŘIZUJE:

Ing. arch. Marcela Horová

TEL.:

519 441 082

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o svobodném přístupu k informacím") obdržel žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
V této žádosti ze dne 16.06.2019 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 18.06.2019, je požádáno
o následující informace, cit.
…...žádáme o informaci, zda:
- je plánovaná stavba „nějakých objektů“ vinařství na sousedním pozemku p. č. 544, k. ú. Šakvice, zda
je toto zjištění pravdivé a v případě, že ano, o sdělení, o jakou stavbu se jedná a stav projednávání věci.
K této žádosti sdělujeme následující:
Odbor územního plánování MěÚ Hustopeče (dále jen „OÚP“), věcně a místně příslušný orgán územního
plánování podle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(„dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 22.03.2019 žádost o závazné stanovisko k záměru „Vinařství
Aurora“ na pozemku parc. č. 544 v k. ú. Šakvice.
Jedná se o novostavbu vinařství (objektu pro výrobu, skladování a prodej vína) včetně napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
OÚP navrhovaný záměr posoudil podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje a obce a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování. Dne 17.05.2019 vydal OÚP závazné stanovisko k výše uvedenému záměru s
výrokem, že záměr je přípustný.
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