ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 55856/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 54033/2014/kakr/3

datum: 18.09.2014

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 5. 9. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 9. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
textové a grafické části výkresu ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury záměru D 42 obchvatu města Trhové Sviny
varianta D 42/8d v podobě, jak byl schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 24.4.2014, ze které bude viditelné dotčení
jednotlivých pozemků, v rámci nichž je obchvat plánován (Nelze stáhnout z internetových stránek, ani po zvětšení nelze určit,
kudy přesně je koridor plánován.).
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
jako podklad pro zpracování 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „aktualizace“) byla v souladu
s ustanovením § 3 odst. 1 a § 6 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“, použito státní mapové dílo Rastrová základní mapa České republiky v měřítku 1:100000 (dále jen „RZM“), v tomto měřítku bude aktualizace také vydána
a v tomto měřítku bude posuzován i soulad záměru s územně plánovací dokumentací. Katastrální mapu jako podklad pro
zpracování aktualizace nelze vzhledem k vyhláškou stanovenému měřítku využít. Zároveň vzhledem k podrobnosti zpracování
jednotlivých podkladů (RZM a katastrální mapy) a s této podrobností vyplývajících rozdílů v zakreslení některých objektů, pak
pro posuzování souladu záměru nelze postupovat ani tak, že se výkres aktualizace zvětší do podrobnosti mapy katastrální
a v této podrobnosti se soulad záměru posoudí. Nad mapou katastru nemovitostí je zpracováván podle § 13 vyhlášky až
územní plán města, který záměry s aktualizace zpřesní. Z výše uvedených důvodů nemáme požadovaný podklad s vyznačením
parcelních čísel k dispozici. V příloze proto poskytujeme výřez z aktualizace s vyznačením obchvatu města v měřítku 1:100000.
Dne 24. 4. 2014 pak Zastupitelstvo Jihočeského kraje neschvalovalo textovou ani grafickou část aktualizace, rozhodovalo
pouze o výběru varianty obchvatu, schválená varianta je na výše uvedeném výřezu.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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