Město Vizovice
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

Číslo jednací:

MUVIZ 015123/2021

Vyřizuje:
Mobil:
e-mail:

Bc. Kopečná
777 471 113
iva.kopecna@vizovice.eu

Datum:

10.09.2021

Egeria, z. s.
IČ 22892133
Obchodní 1324
765 02 Otrokovice

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 26.08.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo podání informací
týkajících se projednávání Územní studie elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice –
Střelná – hranice ČR/SR (dále jen „Studie“). Poskytnuté informace požadujete zaslat e-mailem na
adresu:
Vaší žádosti tímto vyhovujeme a k Vašim jednotlivým níže uvedeným dotazům sdělujeme následující
informace:
Dotazy:
1) Sdělte nám, zda Váš městský úřad v posledních dvou letech obdržel žádost o vyjádření k výše
uvedené územní studii, či k jejímu návrhu. Jestliže je Vaše odpověď v bodu
č. 1 kladná, poskytněte nám tyto další informace:
2) Kdo podal žádost a kterého dne.
3) Jaké podklady jste od žadatele obdrželi, uveďte aspoň názvy podkladových dokumentů a počet
jejich stran.
4) Sdělte nám dále, zda se Váš městský úřad již vyjadřoval k výše uvedené územní studii, či k jejímu
návrhu. Jestliže je Vaše odpověď v bodu č. 4 kladná, poskytněte nám tyto další informace:
5) Kdy a pod jakým číslem jednacím jste se vyjadřovali.
6) Zašlete nám kopii tohoto vyjádření.
Odpovědi:
Ad 1) Ano, žádost jsme obdrželi.
Ad 2) Žádost podala společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., se sídlem Na Máchovně 1610, 266 01
Beroun, IČ 08438391, dne 19.06.2021.
Městský úřad Vizovice
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

IČ: 00284653
tel.: 577 599 111, fax: 577 599 160
e-mail: sekretariat@vizovice.eu, www.vizovice.eu

Ad 3) Jednalo se o informační leták (5 stran); soutisky územního plánu města s jednotlivými možnými
trasami vedení, varianty A, B, C (celkem 3 strany)
Ad 4) Ano, město Vizovice se již ke Studii vyjadřovalo.
Ad 5) Město Vizovice se ke Studii vyjadřovalo dne 19.07.2021, pod č. j.: MUVIZ 010865/2021.
Ad 6) V příloze zasíláme kopii tohoto vyjádření.

Příloha: Vyjádření města Vizovice k Územní studii prověření elektrického vedení ZVN 400 kV
Otrokovice – Střelná – hranice Česká republika / Slovensko

S pozdravem

JUDr. Jana Fúsiková, LL.M.
tajemnice MěÚ Vizovice
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