ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 12460/2012 KHEJ/3

datum: 16. 5. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o poskytnutí informace 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 15. 5. 2012, týkající se poskytnutí informací ve
věci:

1. Byl koridor D16 pro záměr ŠED v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví v Zásadách územního rozvoje
Jihočeského kraje vymezen výlučně z vlastního podnětu Jihočeského kraje, nebo byl Jihočeský kraj o vymezení tohoto
záměru nebo jeho konkrétního koridoru, který je ve vydaných územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen, požádán
jiným subjektem (případně navrhl jiný subjekt Jihočeskému kraji konkrétní vymezení vedení koridoru pro záměr ŠED)?
2. Pokud byl Jihočeský kraj o vymezení záměru ŠED v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje nebo jeho
konkrétního koridoru v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví požádán jiným subjektem, případně pokud jiný subjekt
navrhl Jihočeskému kraji konkrétní vymezení vedení koridoru pro záměr ŠED, žádám dále o zaslání kopie takovéto žádosti
nebo takovéhoto návrhu.
Vám sdělujeme toto:
koridor D16 pro záměr ŠED v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví byl vymezen na základě vlastního podnětu
Jihočeského kraje – viz Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, část III.2.1.3 – Rozvoj dopravní
infrastruktury – Specifikace opatření: str.145, který byl schválen usnesením ZK č. 81/2001/ZK dne 27.11.2001.

Přesný výtah z PRK:
Dobudování krajských dopravních spojení, rozvoj dopravy uvnitř kraje, obnova a rozvoj přeshraničních spojení a cest.
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Zpracovat studii proveditelnosti a vytvářet podmínky pro realizací dopravního spojení po břehu lipenské vodní nádrže
v úseku Lipno n/V - Frymburk - Černá v/P s využitím lehkých kolejových vozidel v elektrické trakci zapojením do stávající
železniční sítě, příp. s využitím přemostění Lipna, pokud bude takové realizováno, a prověřit možnost přeshraničního
spojení.
Celé znění lze nalézt v bodě A.1.3 na:
http://databaze-strategie.cz/cz/jihocesky-kraj/strategie/program-rozvoje-uzemniho-obvodu-jihoceskeho-kraje2001?typ=odpovednost

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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