ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
POŘADOVÉ ČÍSLO:

4/2018

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
Žadatel požaduje informaci týkající se změny územního plánu č. 1 obce Vendryně, prostřednictvím odpovědi
na tyto dotazy:
1. Kdy můžeme očekávat vydání změny územního plánu č. 1 obce Vendryně?
2. Bylo vyhověno následujícím námitkám podaným ke změně územního plánu č. 1 obce Vendryně?
a) námitka ….. ze dne 6. 12. 2017 vztahující se k pozemkům parc. č. 2458; 2459; 2470/17; 2471/2;
2472/3; 2473/3; 2473/4 vše v k. ú. Vendryně;
b) námitka manželů…..ze dne 6. 12. 2017 vztahující se k pozemku parc. č. 1454/5 v k.ú. Vendryně;
c) námitka……….ze dne 6. 12. 2017 vztahující se k pozemkům parc. č. 1542/17; 1542/31; 1543;
1547/2 v k. ú. Vendryně;
d) námitka manželů……………… vztahující se k pozemkům parc. č. 1454/6 v k. ú. Vendryně.
3. Kolik bylo celkem podáno námitek proti změně územního plánu č. 1 obce Vendryně a kolika z nich bylo
vyhověno zcela nebo z části?
Dále žádáme o zaslání stanoviska dotčeného orgánu životního prostředí v Třinci ke změně územního plánu č.
1 obce Vendryně.
INFORMACE POSKYTL:

Bohuslav Raszka, starosta

ZVEŘEJNĚNO DNE:

27. 2. 2019

POSKYTNUTÉ INFORMACE:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli odeslána odpověď v následujícím znění:
K dotazu, kdy můžete očekávat vydání změny č. 1 ÚP Vendryně Vám sdělujeme, že tuto informaci Vám
nejsme schopni poskytnout, neboť tato informace není k dnešnímu dní známa, informace neexistuje.
K dotazu, zda bylo vyhověno námitkám pana …….., manželů………, námitkám pana …….. a paní……… a
námitce manželů ……….., Vám také nejsme schopni informace poskytnout, neboť tyto informace ještě
nevznikly. Vzniknou až ve chvíli, kdy zastupitelstvo obce o těchto námitkách rozhodne, tak jak mu ukládá ust. §
172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
K dotazu, kolik bylo podáno námitek proti změně č. 1 územního plánu Vendryně sdělujeme, že v řádné lhůtě
bylo podáno celkem 12 námitek.
K Vašemu požadavku na zaslání stanoviska dotčeného orgánu, odboru životního prostředí v Třinci sdělujeme,
že z Vašeho podání není zřejmé, o které stanovisko se má jednat, proto Vám tímto zasíláme jednak stanovisko
Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6. 12. 2017, které jsme obdrželi ve
fázi veřejného projednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně a dále stanovisko téhož úřadu
uplatněné k prvotním návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ze dne 6. 4. 2018.

