Bratislava, dňa 17.01.2018

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení.
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam o sprístupnenie
informácie z Funkčnej a priestorovej regulácie ÚPZ Koliba -Stráže, konkrétne žiadam
sprístupniť schému oblasti medzi ulicami Suchá a Chrasťová v digitálnej forme ako súbor pdf alebo
dwg.
Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú
adres
zákonom stanovenej lehote.
S pozdravom

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MJESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo díla
17.01.2018
-

Naša značka
2151 2389/2018 ZP AUGZ
1-10/20 18

Vec
Výzva na doplnenie žiadosti

O

Vybavuj
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
0249253473 zdenka.augustinicova a banm.sk

Bratislava
24.01.20 18

poskytnutie informácií upresnenie povinnej osoby
-

Dňa 17.01.2018 bola doručená na tunajší úrad Vaša „Žiadosť O spristupnenie informácie podl‘a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom znení“, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencli pod číslom 1-10/20 18.
Vyzývame Vás na upresnenie opravu povinnej osoby v lehote 7 dní v zmysle ~l4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.
z. v znení neskorších predpisov, nakol‘ko Miestny úrad Bratislava Nové Mesto nie je povinnou osobou. Podľa ~2
ods. I predmetného zákona je povinnou osobou v tomto pripade Mestská časť Bratislava Nové Mesto.
V prípade neopravenia povinnej osoby nebudeme mŮcť Vašu žiadosť vybavit‘ a bude odložená.
S pozdravom

Navedomie
MU BNM, odd. OaEO

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
Prednosta miestneho úradu
Bratislava Nové Mesto

2/fax
Bankové spojenie
02/49 253 liI
Prima banka Slovensko, a. s.
02 / 45 529 459
e-mail: podatelnacü~banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKOS 56000000 0018 0034 7007

ičo

Stránkově dni

603317

Pondelok

8 12,00

13—17,00

Streda
Piatok

8 - 12,00
8- 12,00

13—17,00

DIČ
2020887385

-

Predmet: doplnenie žiadosti O poskytnutie informácií z 17/1/2018- upresnenie povinnej osoby
Bratislava, dňa 17.01.2018
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení.
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam o sprístupnenie
informácie z Funkčnej a priestorovej regulácie ÚPZ Koliba -Stráže, konkrétne žiadam
sprístupniť schému oblasti medzi ulicami Suchá a Chrasťová v digitálnej forme ako súbor pdf alebo
dwg.
Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú
adresu
v zákonom stanovenej lehote.
S pozdravom

Predmet: Odpoveď - Žiadosť o poskytnutie informácie
Prílohy:

Funkčná a priestorová regulácia ZaD02_DEN20180003930.pdf; Funkčná a priestorová
regulácia ZaD01.pdf; Funkčná a priestorová regulácia.pdf

Dobrý deň,
.
Vo veci Vašej žiadosti o poskytnutie informácie, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencii pod číslom I-10/2018
a ktorou žiadate nasledovné (cit. v plnom rozsahu):
„sprístupnenie informácie z Funkčnej a priestorovej regulácie ÚPZ Koliba -Stráže, konkrétne žiadam
sprístupniť schému oblasti medzi ulicami Suchá a Chrasťová v digitálnej forme ako súbor pdf alebo dwg.“
Vám túto informáciu sprístupňujeme formou a spôsobom uvedeným v žiadosti zo dňa 25.01.2018. Jednotlivé
výkresy Funkčnej a priestorovej regulácie Vám zasielame vo formáte pdf v prílohe správy.
Vami požadované informácie sú aj zverejnené na adrese
https://www.banm.sk/uzemny-plan-zony-koliba-straze/
--S pozdravom
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Odd. životného prostredia a územného plánovania
2. poschodie, kancelária č. 204
telefón: 02/49 253 473

6. 2. 2018

