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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 23791/2019
spisový znak: KHEJ 19610/2019/kakr/3

datum: 19.02.2019

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 08.02.2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 02.02.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
tykajících se projektu přeložky II/141 v úseku Prachatice - Těšovice, jejímž investorem je Jihočeský kraj:
1. Kdy je z hlediska investičního plánu Jihočeského kraje nejdříve možné stavbu přeložky zahájit?
2. Územní rozhodnutí je vydáno pouze na část přeložky - její zbývající část (úsek Nádražní - Nebahovská) toto rozhodnutí
postrádá. Je možné, že by Jihočeský kraj v budoucnosti postavil jenom úsek, který má v současnosti platné uzemní rozhodnutí?
3. Je pravděpodobné, že se přeložka v roce 2019 posune do skupiny „investičních opatřeni na silnicích II. třidy s vysokou
prioritou“?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

předpokládáme, že v průběhu roku 2019 bude vypsáno výběrové řízení na aktualizaci projektové dokumentace ve
stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) pro část, kde je již vydáno územní rozhodnutí – „Přeložka silnice
II/141 v úseku Těšovice – Prachatice“ a dále projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní
rozhodnutí) pro část „Silnice II/141 Prachatice – úsek Nádražní – Nebahovská“.

ad 2)

Předpokládáme, že stavba bude jako jeden celek, ale rozdělená na dvě projektové dokumentace, jak je uvedeno
v předchozí odpovědi.

ad 3)

Vzhledem k tomu, že ještě není zpracovaná aktualizovaná dokumentace a nevíme, jak složité bude majetkoprávní
vypořádání, zůstane zatím v akcích se střední prioritou.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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