MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
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 dne 25.01.2021 žádost pana Mgr. Ing. Martina Matějky, advokáta, o informace ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V této žádosti požádal o následující informace,
citace:
…...žádám o poskytnutí následujících informací:
 Závazná stanoviska vztahující se k pozemku parc. č. 2246/3 v k. ú. Velké Pavlovice, vydaná
v posledních 12 měsících
 Spisové značky a případná rozhodnutí skončených řízení týkajících se k pozemku p. č. 2246/3
v k. ú. Velké Pavlovice, v posledních 12 měsících
 Spisové značky probíhajících řízení týkajících se k pozemku p. č. 2246/3 v k. ú. Velké
Pavlovice
K této žádosti sdělujeme následující:
Odbor územního plánování MěÚ Hustopeče (dále jen „OÚP“), je věcně a místně příslušným orgánem
územního plánování podle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., který od 1. 1. 2018 vydává
závazná stanoviska dle § 96b stavebního zákona pro záměry změn v území v obci Velké Pavlovice,
po posouzení dle § 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.
OÚP vypravil dne 21.12.2020 závazné stanovisko vydané podle § 96b stavebního zákona
zn. oup/19206/20/440/2, MUH/ 85792/20/440 k záměru na pozemku p. č. 2246/3 v k. ú. Velké
Pavlovice s výrokem, že záměr je přípustný.
OÚP vypravil dne 26.02.2020 závazné stanovisko vydané podle § 96b stavebního zákona
zn. oup/1417/20/440/3, MUH/ 12001/20/440, k záměru na pozemku p. č. 2246/3 v k. ú. Velké
Pavlovice s výrokem, že záměr je přípustný.
V příloze Vám poskytujeme kopii závazného stanoviska zn. oup/19206/20/440/2, MUH/ 85792/20/440,
které je upraveno ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Kopie závazného stanoviska zn. oup/1417/20/440/3, MUH /12001/20/440 Vám byla poskytnuta
v rámci informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou Vám náš úřad zaslal dne 10.03.2020.
Jiná závazná stanoviska OÚP vztahující se k uvedenému pozemku nevydal a jiné řízení u OÚP
k předmětnému pozemku v současné době neprobíhá.

Otisk razítka

Ing. arch. Lydie Filipová
Vedoucí odboru územního plánování
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