KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

01.11.2011
JMK 154574/2011
S-JMK 154574/2011 OKP
Krásná
541 651 233
1
5 / elektronicky
11.11.2011

Vážený pan
Matěj Hollan
Lipová 19
602 00 BRNO
hollan.matej@gmail.com

Poskytnutí informace
Vážený pane,
dne 01.11.2011 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete „Stanovisko KU JMK – OÚPSŘ,
KU JMK – Odbor dopravy a Rady Jihomoravského kraje ke Konceptu územního plánu Města Brna
(pravděpodobně z první poloviny roku 2011)“ (dále jen „žádost“), přičemž tyto informace požadujete zaslat
elektronickou cestou na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme veškeré informace,
které má povinný subjekt k Vaší žádosti k dispozici, a to:


dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4112/2011 ze dne 09.03.2011 s názvem
„Koncept územního plánu města Brna“ – koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon)“, ve kterém jsou zapracována stanoviska Odboru dopravy, Odboru životního prostředí
a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.



dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 40342/2011 ze dne 23.03.2011 s názvem
„Stanovisko krajského úřadu ke konceptu Územního plánu města Brna“



sdělení Rady Jihomoravského kraje č.j.: JMK 8931/2011 ze dne 10.03.2011 s názvem „Námitky
Jihomoravského kraje ke konceptu Územního plánu města Brna“, včetně příloh:
- Výřez platného územního plánu s vyznačením území dotčeného plánovanou stavbou
nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby JMK
- Výřez připravovaného územního plánu s vyznačením území dotčeného plánovanou stavbou
nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby JMK

S pozdravem
Otisk razítka

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
vedoucí odboru kontrolního a právního
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Telefon
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Internet
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