Spis.zn.: SÚ/7996/21/Vác

Karlovy Vary, dne 21.6.2021

Č.j.: 8040/SÚ/21

Vyřizuje: Irena Václavíčková, tel.: 353 152 763
Spisový znak: 330.1
Skartační znak: S/5
Adresát:
Věc:

***********************
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., – postup projednávání a vyhlášení
Změny č. 1/2016 Regulačního plánku Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce

Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, a jako povinný subjekt dle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
Vám ve smyslu ustanovení § 14 zákona k žádosti o informaci podané dne 17.8.2021, k Vámi položeným otázkám sděluje :
1) kdy a kde proběhlo veřejné projednání Změny
Veřejné projednání proběhlo dne 8. července 2020, od 15:00hod., v budově Magistrátu města Karlovy Vary,
U Spořitelny 2, v zasedací místnosti ve 2. patře.
2) zda, a případně kdy a kde, proběhlo opakované veřejné projednání Změny po úpravách
opakované veřejné projednání se nekonalo
3) kdy byla Změna schválena zastupitelstvem města Karlovy Vary, vč. čísla usnesení
Změna byla vydána jako opatření obecné povahy na 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary,
dne 20. dubna 2021, pod bodem č. 20 – Usnesení č. ZM/70/4/21
4) kdy byla Změna vyhlášena jako opatření obecné povahy
Změna RP byla vydána jako opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 20. dubna 2021;
RP se vydává formou opatření obecné povahy podle § 62 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění a § 171 a dalších, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
5) na jaké konkrétní internetové adrese je Změna dostupná na webových stránkách MMKV a kdy
tam byla umístěna.
Změna je dostupná na této adrese:
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studii
Změna byla vyvěšena byla dne 17.6.2021
Poplatek: Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují.

[otisk úředního razítka]
Ing. arch. Irena V á c l a v í č k o v á
vedoucí oddělení úřad územního plánování
Obdrží:

***********************

co: - vlastní 2x, - a/a
*) Osobní údaje byly v souladu se zněním zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány

