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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 28. 12. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 12. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Žádáme o sdělení, zdali Krajský úřad se sídlem U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako 

nadřízený správní orgán obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností jako úřadů územního plánování 

a obecních úřadů podle § 26, zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, postupoval v případě 

změny č. 3 územního plánu Obce Roudná v souladu s ustanovením § 23, odst. 1 a odst. 2, písmeno a) a současně 

neshledal zásadní formální nedostatky, ale zejména porušení správního řádu. 

2. Žádáme o sdělení, zdali byla dodržena všechna ustanovení § 47 zákona ě. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších 

změn a dodatků. 

3. Žádáme o sdělení, zdali si byl Krajský úřad se sídlem U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

v průběhu projednávání a následně vydání změny č. 3 Územního plánu Obce Roudná vědom skutečnosti, že 

Obec Roudná neměla v souvislosti s § 49 zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků, 

usnesením zastupitelstva obce schváleného „určeného zastupitele“. 

4. Žádáme o sdělení, zdali nedošlo k porušení ustanovení § 46, odst. (2), písm. b), zákona č. 283/2021 Sb. ve 

znění pozdějších změn a dodatků. Pokud byla úředníkovi územního samosprávného celku splňujícího kvalifikační 

požadavky pro výkon územně plánovací činnosti udělena z nich výjimka, žádáme o zaslání její kopie. 

5. Žádáme o sdělení, zdali nedošlo k naplnění ustanovení § 46, odst. 3. Na základě písemných materiálů, které 

máme k dispozici se domníváme, že k porušení došlo.  

6. Žádáme o sdělení, zdali na úrovni Krajského úřadu se sídlem U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice, proběhlo společné jednání o vypořádání námitky vlastníka pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení podaná k návrhu změny č. 3 územního plánu Obce Roudná. Námitka byla doručena vlastníkem 

nemovitosti v k.ú. Roudná          , po 

veřejném projednání změny č. 3 územního plánu Obce Roudná na Obecní úřad Roudná, Roudná 46, 392 01 

Soběslav v zákonem stanovené lhůtě. (námitka je nedílnou součástí této žádosti). 

7. Žádáme o sdělení, kdy proběhlo společné jednání o vypořádání námitky vlastníka na Krajském úřadu se sídlem 

U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice za účasti zástupce krajského úřadu, zástupce pořizovatele, 

projektanta a určeného zastupitele. Žádáme o zaslání kopie zápisu a prezenční listiny ze společného jednání. 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 28. 12. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 6915/2023  

Sp. zn.: KHEJ 155691/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 16. 1. 2023  
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

v bodech č. 1 – č. 5 Vaší žádosti se obracíte na krajský úřad, aby Vám sdělil, zda nedošlo k porušení Vámi 

vyjmenovaných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. K této části žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedená 

ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. nejsou v současné době v účinnosti a nabydou účinnosti až k 1. 7. 2023 (dle 

současného znění § 335 ÚČINNOST zákona č. 283/2021 Sb.). Vzhledem k tomu, že se jedná o ustanovení 

neúčinná, nemohlo podle nich být ze strany krajského úřadu postupováno. 

K bodům č. 6 a č. 7 sdělujeme, že komunikace mezi dotčeným orgánem a pořizovatelem změny proběhla ústní 

formou před podepsáním dohody, jejímž výsledkem je podepsaná dohoda ze dne 26. 7. 2022 (zasíláme 

v příloze). Prezenční listina z jednání se nepořizuje. 

S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

 - podepsáno elektronicky - 
 

Příloha 
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