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Předmět:

Žádost o poskytnutí informací

Prosím o poskytnutí veškeré dokumentace týkající Se požadavků na Změnu územního
pi-z'ınu u inoıemku ě. 855/ ı2.(\ˇeš'ı‹crá dokumentace tohoto pozemku [pracována o'neením
úřadem,přípa(lně ohdľžená od Statutárního města FM a projektantem, který Změnu
Zpracováv“.
Dáìe žádám o stanovisko obce k této věci a v případě, že obec s touto Změnou nesouhlasí,

tak o uvedení veškerých důvodů.
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V případě požadžuvůk
na úhradu poskytnutí požadovaných
informaci o ceně pıˇedem s možností odmítnutí Zaplacení.
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OBEC KOZLOVICE
739 47 Kozlovice č. 343

Váš dopis zn.:

Ze dne:

12. 11.2021

Č.j.:

Naše značka;

oú f 51 112021

\"yˇřiztije:

Tobolová

Tełefon:
E-mail:

558 697 205, 728 733 931
tobolova@kozlovicecz

Datum:

22. ll. 2021

Podání informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.
K Vaší Žádosti ze dne 12. 11. 2021, ve které se na nás Obracíte o poskytnutí infonnace dle Zákona Č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve Znění pozdějších předpisů, Vám Sdělujeme
následující:
Vaše Žádost f Návrh na pořízení územního plánu, případně jeho Změny byla obcí přijata dne 23. 9.

2020 pod č. j. OÚ-501/2020.
Objednatelem Změny ÚP je Obec Kozlovice,

zpracovatelem

Urbanisticke' středisko Ostrava, sro,

pořizovatelem Magistrát města Frýdku f Místku.
Všechny kroky Související se zařazením žádostí (pozemků) do připravované změny územního plánu
jsou vkompetenci Zastupitelstva obce. Souhlas zastupitelstva Se zařazením Žádosti do Změny je
podmínkou nutnou. Během procesu vlastní změny může být ale i tak pozemek vyřazen.
V Současné době se připravuje tzv. Obsah Změny ě. l územního plánu Kozlovice, jehož Součástí
budou i návrhy pozemků ı(žádostí) pro Zařazení do této Změny. Tento „Obsah“ musí schválit
Zastupitelstvo, cožještě neproběhlo a proto nemohu podat přesnější informaci ohledně Vaší žádostí.
V průběhu vlastního Zpracování Změny územního plánu proběhne (musí proběhnout) veřejné
projednání.
Děláme vše proto. aby byl „Obsah“ schválenyI co nejdříve, aby Změna č. 1 územního plánu Kozlovice
proběhla v příštím roce.
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Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Tel.:
558 697 205
Mobil: 728 733 931
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