ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 17130/2011 OMVV/1

datum: 16. 5. 2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 9. 5. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci:
Poskytnutí informace ze zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad ve věci posouzení návrhu
zadání Změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na předložku silnice III/15529 podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vám sdělujeme toto:
Krajský úřad obdržel dne 16. dubna 2010, jako dotčený orgán podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), návrh zadání
změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na přeložku sil. III/ 14322 a sil. III/15529 k uplatnění
požadavků na obsah a rozsah územního plánu obce. Jedná se o plánovaný, městský, jihozápadní polokruh,
propojující sídliště na levém břehu Vltavy (od ul. M. Horákové) s připravovanou dálnicí D3 a skládá se celkem
z pěti etap. Tento návrh zadání se dotýká pouze etapy 3.,4. a 5. (od kruhového objezdu Litvínovice).
Řešené území vychází z řešeného území zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které budou po svém
schválení nadřazenou územně plánovací dokumentací a město má následně povinnost tyto plochy dopravní
infrastruktury převzít do své změny ÚPnM. Změna ÚPnM vychází též z jednotlivých, podrobných studií pro
každou etapu. Krajský úřad tedy vyhodnotil proces SEA v této fázi změny ÚPnM jako neúčelný a
nehospodárný. A dále tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících
posouzení podle tohoto zákona při pořizování projektové dokumentace pro jednotlivé etapy.
Ze zákona i stavebního zákona nevyplývá pro krajský úřad povinnost vést protokol ze zjišťovacího řízení či
záznam vyhodnocení kritérií v příloze č. 8 k zákonu. Krajský úřad takový protokol ani záznam nemá, a proto
Vám ho nemůže poskytnout.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
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