
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL: 

 

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jakým 

rozhodnutím či usnesením příslušného orgánu byla schválena urbanistická studie v k. ú. Předmostí 

zpracovaná Ing. arch. Radmilou Kokaislovou v březnu r. 1997 a to na Rodinné domy v Popovicích. 

Dále žádám o informaci, zda tato urbanistická studie uvedená v odst. 1, je stále platná, popř. informaci, na 

základě čeho byla změněna či zrušena. 

Děkuji za informaci.
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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - urbanistická studie „Rodinné domy v 

Popovicích" z roku 1997 

Statutární město Přerov, odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města, 

obdrželo dne 15.05.2017 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, kterou  

týkající se schválení a platnosti urbanistické studie z roku 1997 “Rodinné domy v Popovicích'1. 

Výše uvedená urbanistická studie byla pořízena v roce 1997 (autor: Ing. arch. Radmila Kokaislová) jako 

územně plánovací podklad v souladu s tehdy platnými právními předpisy (zákon č. 50/1976Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu) a v souladu s funkčním využitím dle tehdy platného Územního plánu sídelního 

útvaru Přerov. Tento podklad se pořídil pro možnost vyjadřování se k záměrům v dané lokalitě a nebyl 

schvalován v žádném orgánu. Odbor koncepce a strategického rozvoje tento podklad i nadále využívá ke 

stejnému účelu, pro který byl pořízen. 

Náklady na poskytnutí těchto informací Vám nebudou účtovány. 
Na vědomí: vlastní 
 
 
 
S pozdravem                                                  
 
 
 
                                                                                                    Ing. Pavel Gala, v. r. 
                                                                                                     vedoucí odboru 
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15.05.2017 
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