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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 11. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
ohledně plánované přeložky silnice II/141,konkrétně její úsek Prachatice-Těšovice
1. Jak je v současné době aktuální výstavba této části přeložky? Kdy je z hlediska investičního plánu Jihočeského kraje nejdříve
možné stavbu zahájit?
2. Je v tuto chvíli možné podávat podněty a připomínky k územnímu plánu Jihočeského kraje? A pokud ano, prosíme o zaslání
veškerých souvisejících informací a termínů.
3. Plánuje se v současné době revize této silniční stavby? V případě, že ano, za jakých podmínek by k ní mohlo dojít a jak
bychom k ní mohli jako zapsaný spolek přispět?
4. Jaké jsou možné způsoby zapojení zapsaných spolků do územního řízení a případné revize přeložky?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

v současné době má Jihočeský kraj zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou
firmou Pragoprojekt a.s. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, které je platné do 10/2022. Územní rozhodnutí je
v současné době již nepřezkoumatelné.
Akce není v současné době zařazena mezi prioritní, termín zahájení stavby nelze stanovit ani přibližně.

ad 2)

V současné době není možno podávat připomínky k Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje, ani k jejich
aktualizaci, trasa je stabilizována, je na ni vydáno územní rozhodnutí.

ad 3)

Revize se neplánuje.

ad 4)

Vzhledem k výše uvedenému v současné době již žádné.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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