
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – klíčové zůstává převést tranzitní dopravu / 2  

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 31. 10. 2010, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 10491/2010 Vám sdělujeme, že Regionální rada 

regionu soudržnosti Jihovýchod, jakožto řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod, 

se nepodílí na přípravě, zpracování či procesu schvalování Programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Jihomoravského kraje včetně posouzení vlivů na životní prostředí. S ohledem na tuto skutečnost Vám 

k jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádíme následující: 

 

ad a) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými informacemi vztahujícími 

se k budoucímu převedení tranzitní dopravy na území Jihomoravského kraje. 

ad b) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné opatření, které bylo v oblasti 

převedení tranzitní dopravy na území jihomoravského kraje provedeno od roku 1989. 

ad c) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádná konkrétní opatření, která 

prosazuje odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. 

ad d) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými informacemi, která 

konkrétní opatření navrhl Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje pro zapracování  

do ZÚR JMK. 

ad e) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými informacemi, která 

konkrétní opatření dle bodu d) Vaší žádosti akceptoval odbor OUPSR do Návrhu ZUR JMK). 

ad f) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty dokládající 

informace dle bodu a) Vaší žádosti.   
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ad g) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty dokládající 

informace dle bodu b) Vaší žádosti. 

ad h) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty dokládající 

informace dle bodu c) Vaší žádosti. 

ad i) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty dokládající 

informace dle bodu d) Vaší žádosti. 

ad j) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nemá k dispozici informaci ohledně toho, kdy 

měl být schválen a vydán po roce 2008 Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje. 

ad k) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými informacemi, ze kterých 

by bylo patrné, kdy byl zastupitelstvem JMK schválen a následně vydán ve Věstníku JMK po roce 

2008 Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, případně kdy se tak stane. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


