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Věc' Žádost o sdělení vyjádření dotčených orgánů
Dobrý den,
rád bych požádal dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
o sdělení kompletní vyjádření dotčených orgánů na námitku, jež jsme podali vůči
rozhodnutím oněch orgánů, týkajících se změny ÚP obce Bystřice č. 1, a sice jde
o pozemek 4988/2, v rámci změn ÚP vedeného pod značkou 1/Z17.

Předem děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem

V případě nutnosti zašlu plnou tnoc majitele pozemku, která mi byla udělena za
účelem komplexního řešení problematiky zniěny ÚP daného pozemku.
odesláno dne 23.06.2022 prostřednictvím epodatelny https://www.bystrice.cz/
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Věc: informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obec Bystřice, obecní úřad, obdržel shora uvedeného dne vaši žádost to poskytnuti informace
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se projednáni vašeho
návrhu na pořízení územního plánu Bystřice (dále jen ,,ÚPB").
Obsah stanovisek dotčených orgánů získané v průběhu pořizování změny Č.1 územního plánu
Bystřice (dále jen ,,ÚPB") jsou obsaženy v textové části návrhu změny č. 1 ÚPB, projednávané a
schválené na posledním zasedání Zastupitelstva obce Bystřice 14.6.2022. V příloze posIlám kopii
části této textové části návrhu změň'/ Č.1 ÚPB (vzhledem k rozsáhlosti materiálu jsou vytištěny
pouze ty stránky, které obsahují stanoviska k vaší změně - v návrhu změny Č.1 ÚPB označena jako
změna 1/Z17 - tyto části textu jsou podbarveny žlutě). Celé znění návrhu změny Č.1 ÚPB (textová i
grafická ČáSt) budou k dispozici na webu obce Bystřice v sekci územní plán po vyhotoveni čistopisu
změny Č.1 ÚPB, tj. cca do 1 měsíce od schválení návrhu.
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Ing. arch. Petr Zwierzyna
vedoucí odboru výstavby

PřIloha:
Kopie vybraných části textu návrhu změny Č.1 ÚPB
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