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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 20. 5. 2020 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 20. 5. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

v souvislosti se stavbou: „Přeložka technického koridoru a účelové komunikace v prostoru ložiska
Halámky - 2. etapa, SO 101 – komunikace“ v tomto rozsahu:
1) Požadujeme písemnou dokumentaci Dohody o vypořádání věcného stanoviska Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí k návrhu 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, uzavřené v březnu
2020 s úřadem územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje – žádáme o kopii dohody včetně
nedílných příloh grafických či jiných, případně dále zápisu z jednání.
2) Požadujeme sdělení termínu veřejného projednání 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, dále termínu
předpokládaného předložení podkladů 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje pro projednání Zastupitelstvem
kraje.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme kopii textu dohody s Agenturou ochrany přírody a krajiny, oddělení
Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
ad 2) Termín veřejného projednání 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dosud nebyl
stanoven, s ohledem na tuto skutečnost není znám ani předpokládaný termín vydání. Termín konání veřejného
projednání bude, poté co bude stanoven, zveřejněn v souladu se stavebním zákonem veřejnou vyhláškou na
úřední desce Jihočeského kraje a obcí kraje. Termín vydání je odvislý od konání veřejného projednání a množství
uplatněných připomínek a způsobu jejich vypořádání.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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