Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
Vážená paní,
Městský úřad Uherské Hradiště obdržel dne 23. 11. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací
spočívajících ve sdělení následujících údajů:
Informace za posledních deset let tj. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015:
1) Kolik bylo zahájeno územních řízení v minulých deseti letech u vašeho úřadu?
2) Kolik řízení zahájených ve výše zmíněných letech bylo dokončeno vydáním územního rozhodnutí?
3) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na územních řízeních?
4) V kolika případech byly účastníky těchto řízení spolky (občanská sdružení)?
5) V kolika případech šlo o územní řízení, kterému předcházelo posuzování vlivů na životní prostředí?
6) V kolika případech se spolek jako účastník územního řízení zahájeného u Vašeho úřadu proti územnímu
rozhodnutí Vašeho úřadu odvolal?
7) V kolika případech podal spolek žalobu proti územnímu rozhodnutí?
8) V kolika případech výše zmíněných odvolací orgán dal spolku za pravdu a územní rozhodnutí zrušil?
9) Kolik spolků mělo za posledních deset let podanou žádost o účast na řízeních o vydání stavebního
povolení?
10) Kolik spolků se řízení o vydání stavebního povolení zúčastnilo?
Poslední otázka se týká pouze letošního roku:
11) Kolik spolků má podanou žádost o informace (na základě zákona 106/1999 Sb.) o zahájených řízeních
v letošním roce (tedy v roce 2016)?
K této žádosti Vám sděluji:
ad 1)
V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 bylo zahájeno 805 územních řízení a 417 řízením ve společném
územním a stavebním řízení.
ad 3)
3 spolky.

ad 5)
V jednom případě.
ad 7)
v žádném případě.
ad 9)
3 spolky.
ad 11)
Aktuálně nemá žádný spolek podanou žádost o informace o zahájených řízeních v letošním roce.

Otázky č. 2, 4, 6, 8 a 10 vyžadují mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a tyto Vám budou poskytnuty
po zaplacení úhrady dle přiloženého oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací.
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