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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 136419/2017
spisový znak: KHEJ 132039/2017/kakr/3

datum: 21.11.2017

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 09.11.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 09.11.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
poskytnutí veškerých příloh dokumentu Vyhodnocení vlivů 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní
prostředí, tedy:
•

přílohy č. 1: Vyjádření Ministerstva životního prostředí k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje a požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů aktualizovaných Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na
životní prostředí č. j. 19835/ENV/12 ze dne 5. 4. 2012

•

přílohy č. 2: Hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí

•

přílohy č. 3: Vzájemné územní průměty hodnocených ploch a koridorů a celkové hodnocení sekundárních, synergických a
kumulativních vlivů

•

přílohy č. 4: Územní průměty hodnocených ploch a koridorů se stávajícími záměry a celkové hodnocení sekundárních,
synergických a kumulativních vlivů

•

přílohy č. 5: Hodnocení sekundárních, synergických a kumulativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí

•

přílohy č. 6: Vyhodnocení záboru v navržených nebo měněných plochách a koridorů

•

přílohy č. 7: Návrh stanoviska

•

přílohy č. 8: Mapové znázornění nejvýznamnějších sekundárních, synergických a kumulativních vlivů.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované dokumenty zasíláme v přílohách tohoto sdělení.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí odboru kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
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