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

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 „InfZ“) obdržel žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V této
žádosti ze dne 13.07.2019, doručené na podatelnu povinného subjektu dne 18.07.2019, je požádáno
o následující informace, citace:
…...žádáme o informace o skutečnostech týkajících se záměru výstavby na pozemku parc. č. 544 k.
ú. Šakvice, obsažených ve Vámi vydaných dokumentech, konkrétně o poskytnutí:
a) úplná kopie závazného stanoviska k záměru „Vinařství Aurora“, které Váš úřad vydal dne
17.5.2019
b) kopie dokumentů, na základě kterých bylo závazné stanovisko vydáno.
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, 48 v k. ú. Šakvice.
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.
Ad a) Kopie závazného stanoviska upravená ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
je přílohou této písemnosti.
Ad b)

Viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci MUH/46643/19/148.

V žádosti se žadatel hlásí k účastenství v případném řízení stavebního úřadu. Vymezení účastníků
řízení je v kompetenci stavebního úřadu v rámci řízení podle zákonných předpisů.

Ing. arch. Lydie Filipová
Vedoucí odboru územního plánování

Příloha: Kopie závazného stanoviska upravená ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
je přílohou této písemnosti.
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