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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
dne 13. 2. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž uvádíte že:
•

•

Náš úřad oznámil dne 27. 7. 2017 pod č. j. PDMUD 18901/2017 termín společného jednání o
návrhu Územního plánu Kounov. V oznámení je také lhůta, po kterou mohly svá stanoviska
uplatňovat stanoviska dotčené orgány.
Náš úřad doručil veřejnou vyhláškou č. j. PDMUD 18904/2017 ze dne 3. 8. 2017 návrh
územního plánu Kounov. Podle vyhlášky mohly být k návrhu vznášeny připomínky.

a žádáte o:
•

•

poskytnutí všech relevantních připomínek, vyjádření, návrhů, stanovisek a jiných podání,
které náš úřad obdržel v souvislosti se dvěma výše uvedenými úkony, a které se staly součástí
podkladů pro úpravu návrhu Územního plánu Kounov;
všechna vyjádření, návrhy či jakákoliv obdobná podání směřující k obsahu připravovaného
územního plánu Kounov, které náš úřad obdržel od 27. 7. 2017 do současnosti od obce
Kounova, obecního úřadu v Kounově či od člena zastupitelstva obce Kounova pověřeného
jednáním o územním plánu.

Poskytnutá informace:
Úřad územního plánování, odbor rozvoje města Městského úřadu Dobruška, jako pořizovatel
Územního plánu Kounov, vám na CD poskytuje všechna stanoviska, připomínky a návrhy, které
obdržel ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Kounov. V souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jsou vám poskytnuty
připomínky v anonymizované podobě.
Dále informujeme, že náš úřad neobdržel jiná vyjádření, návrhy či jakákoliv obdobná podání
směřující k obsahu připravovaného Územního plánu Kounov od 27.7.2017 do současnosti od obce
Kounov, obecního úřadu v Kounově či od člena zastupitelstva obce Kounov pověřeného jednáním
o územním plánu, vyjma připomínky ze dne 21. 9. 2017, která byla podána za obec Kounov v
souvislosti s výše uvedenou veřejnou vyhláškou a je součástí dat, která vám jsou na CD
poskytnuta.
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