
Městský úřad Košťany
Teplická 297
417 23 Košťany

Za petiční výbor a Občanské sdružení,
registrace u Ministerstva vnitra,
č1. vstt-tl83793/1 1-R, lčo: 22896694
Bc. Zuzana Jiříková
Sklářská 210
417 23 Košťany

Košťany dne 18.06.2013

V rozsahu zákoTa č. í06/í999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím žádám o níže
uvedené informace.

Vážený pane starosto, žádáme o vysvětlení k označení návrhu změny č. 1 územního plánu
(dále jen,,ÚP"), kdy 20,03.2013 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Košťany, bylo
přrlato souhlasné stanovisko Usnesení č. 20l2a13,

Je nepochybné, že změna územního plánu pod pořadovým číslem byla již vydána
v předchozích letech. Lze logicky dovodit, že současná změna UP projednávaná na
Zastupitelstvu ze dne 20.03.2013 by měla být označena jako změna č. 2. Tedy i by se mělo
toto číslo objevit i ve smlouvě s lng.. Pospíšilem i lng. Táborskou. Prosíme o vysvětlení proč
tato numerická chronologie změn UP je popřena a následné změny jsou označovány vždy
stejným pořadovým číslem.

Žádáme, aby původní ÚP byl i nadále přílohou elektronické úřední desky včetně všech
následných úprav, které budou občanům přístupny k nahlédnutí, tím bude chronologie změn
zřejmá a nebudou vyvstávat pochybnosti při srovnávací analýze,

V souladu s náplní Občanského sdružení Košťany o. s., žádáme o kopii tzv. návrhu změny
Úp e. 1, ktený byl předložen lng. arch. Františku Pospíšilovi. Tak, jak uvedeno v bodě 5) pod
názvem změna územního plánu - Zápis ze zasedání ZM Košťany, ze dne 20.a3.2O13 a
kopie souhlasných stanovisek ke změne ÚP dotčených orgánů, které ze zákona musí být
před změnou součástí ÚP.

Děkujeme za včasné vyřízení žádosti,

Bc. Jiříkovó Zuzana
Ofice: Sklářská zto,psČ 4L7 23 Košťany
předseda základní organizace
tel. 739 O739t3
e-mail ziirikova@seznam.cz
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V Košťanech, drre 27.06,2013

Bc. Zuzana Jiříková
Skiářská 210

417 23 Košt'any

Věc: Odpovčd've sm}rslu zákona č. 10ó/1999 Sb.

Na základě Vašeho dotazu ze dne 18.0ó.2013 doručeného dne 26,06.2013 pod číslem
_iednacim 751l20l3 Vám sdělujeme, že se opravdu jedná o změnu č. 1 územního plánu rrrěsta

Košťany. Tato změnabude trvat cca 1-2 roky, ztohoto důvodu možná d,ocbází kmylnému
závěru, že se jedná o změnu č. 2.

Dále Vám sdělujeme, že lng. Táborská spolu s Ing. Pospíšilem připrar,ují
eiektronickou poclobu, kterou po obdržení urnístíme na stránky Města.

S pozdravem
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