
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 (dále i jen „OÚP“), 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 26.02.2021 žádost o informaci o závazných stanoviscích vydaných OÚP k záměrům oblasti
nově budované lokality „Křížového vrchu“ (ulice Akatová, Habrová, Dubová a Kaštanová) Hustopeče, a to za
období od 01.01.2020 až do současnosti a rozlišením v tabulce dle jednotlivých měsíců a let:    

a) kolik z celkového počtu těchto stanovisek bylo v jednotlivých měsících vydáno jako kladných, 
b) kolik jich bylo v jednotlivých měsících vydáno jako zamítavých,                                                                             
c) v kolika případech byl stavební záměr v těchto řízeních přepracován z původního záměru umístění oplocení při
hranici pozemku na umístění oplocení při stavební čáře,                                                                                         
d) v kolika případech byl stavební záměr v těchto řízeních přepracován z původního záměru umístění oplocení při
hranici pozemku na variantu bez oplocení,                                                                                                                 
e) kolik z celkového počtu kladných stanovisek bylo vydáno se záměrem zahrnující oplocení při hranici pozemku, 
f) kolik z celkového počtu žádostí o stanovisko ke stavebnímu záměru bylo doplněno,                                           
g) kolik výzev k doplnění žádostí o stanovisko ke stavebnímu záměru bylo odborem územního plánování v této 
věci vydáno,                                                                                                                                                                 
h) kolik z celkového počtu žádostí o stanovisko ke stavebnímu záměru bylo podáno se záměrem oplocení při 
hranici pozemku,                                                                                                                                                          
i) kolik z těchto žádostí bylo vyřízeno v zákonem stanovené lhůtě. 

K  tomu  OÚP  žadatelce  sdělil,  že  požadované  údaje  z  42  výše  uvedených  případů  je  nutno  analyzovat
a zpracovat do tabulky, s časovým rozlišením. 

Podle § 17 odst. 1 InfZ, mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním mimořádně rozsáhlých
informací úhradu. 

OÚP podle InfZ a dle platného sazebníku úhrady nákladů za poskytování informací Městského úřadu Hustopeče
podle tohoto zákona,  žadatelku vyzval,  aby do 60 dnů ode dne doručení výzvy ze dne 02.03.2021 zaplatila
správní poplatek ve výši 2520,- Kč.  

Žadatelka  předepsaný  poplatek  uhradila  bezhotovostním  převodem  na  příslušný  účet  Městského  úřadu
Hustopeče, vedený u České spořitelny, č. ú. 191382158309/0800, VS – 1361247001 a o jeho zaplacení dne
02.03.2021 OÚP informovala e-mailem. 

Na základě splnění výše uvedených podmínek výzvy zpracoval OÚP požadované informace do tabulky, která je
aktuální ke dni 05.03.2021.

K tomu OÚP s omluvou podotýká, že tato detailní  tabulka s analýzou všech spisů týkajících se předmětného
území se mírně liší od prvotní informace podané žadatelce dne 25.02.2021, která byla zpracována z pomocné
rámcové evidence závazných stanovisek v letech 2020 a 2021.   

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. arch. Lydie Filipová
Vedoucí odboru územního plánování 

Tabulka je přílohou této informace. 
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