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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 35157/2018
spisový znak: KHEJ 30551/2018/kakr/3

datum: 12.03.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 28.02.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28.02.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
zajímá mne, jakým způsobem se dospělo v Zásadách územního rozvoje k položce D29/7, napojení Měšice - Čekanice (katastr
města Tábor). Zda se projednávaly nějaké alternativy, popř. jaké a odůvodnění rozhodnutí. Nevím přesně o jaké dokumenty
žádat, věřím, že dotaz je jasný, jinak rád doplním.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

záměr D 29/7 byl převzat do návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje z rozpracovaného konceptu Územního plánu
Velkého územního celku Jihočeského kraje (dále jen ÚP VÚC) v roce 2007. Do ÚP VÚC byl převzat z Územního plánu
sídelního útvaru aglomerace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a jeho změny č. 5. Zda byla pro vymezení v územním
plánu sídelního útvaru zpracována podkladová dokumentace a zda byl návrh řešen ve variantách, není krajskému úřadu
známo. Podklady na jejichž podkladě došlo k vymezení záměru v územně plánovací dokumentaci města Tábor, nemá krajský
úřad k dispozici.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje byly, včetně záměru D29/7, s veřejností projednány ve 4. Q 2010 a byly
Zastupitelstvem Jihočeského kraje vydány dne 13. 9. 2011. Od tohoto data je záměr územně stabilizován v krajské územně
plánovací dokumentaci koridorem o šíři 100 - 350 m.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru

v z. Mgr. Jiří Gruntorád
vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu
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