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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 32858/2019
spisový znak: KHEJ 29946/2019/kakr/3

datum: 12.03.2019

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 06.03.2019 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 04.03.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:


jaké metody používá dotčený orgán ochrany přírody při procesech územního plánování (porovnání s Nálezovou databázi
ochrany přírody vedenou Agenturou ochrany přírody a krajiny, rozhovory s občany, terénní šetření a pozorování apod.),
aby nedošlo při tvorbě územních plánů ke kolizi se zájmy ochrany přírody



počtu řízení o výjimce dle ZOPK a jejich zkrácený popis (katastrální území, parcelní číslo, živočišné a rostlinné druhy, délka
vyřízení řízení, stanovené podmínky), které byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánů
(proces přípravy územního plánu) v období od roku 2016



počet řízení a jejich zkrácený popis, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval vypracování biologického hodnocení
(nově „hodnocení") dle ZOPK v období od roku 2016



celkových měsíčních nákladů zaměstnavatele („super hrubá mzda) a počet zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 na
odborech:
o regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
o životního prostředí, zemědělství a lesnictví

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad první odrážka)
Orgán ochrany přírody při posuzování územně plánovacích dokumentací („ÚPD“) ve všech fázích procesu územního plánování
vychází zejména z porovnání s vrstvami územních limitů, které je povinen zohlednit podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve změně pozdějších předpisů.
V příslušnosti Krajského úřadu se jedná o tyto limity:


plán územního systému ekologické stability pro JČK („ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně ÚSES v souladu se
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací,



vrstva vymezených zvláště chráněných území („ZCHÚ“) – přírodní rezervace („PP“) a přírodní památky („PR“),



vrstva prvků soustavy NATURA 2000, která zahrnuje evropsky významné lokality („EVL“) a ptačí oblasti („PO“),
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ve stanoviscích pro ÚPD, která řeší správní území obce s rozšířenou působností („ORP“), jsou dále řešeny prvky
lokální úrovně ÚSES, přírodní parky, památné stromy, významné krajinné prvky („VKP“) a vyhodnocení vlivu na
ochranu krajinného rázu.

Další nedílnou součástí při posuzování ÚPD je využití Nálezové databáze z portálu Agentury ochrany přírody a krajina („ISOP“).
Nezbytné jsou konzultace s orgány ochrany přírody ORP obcí, pořizovateli, projektanty ÚPD a navrhovateli jednotlivých
záměrů, doplněné o terénní šetření k problematickým záměrům.
ad druhá odrážka)
Pro vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánů v období od roku 2016 nebylo zdejším správním orgánem vedeno
žádné řízení o výjimce podle ZOPK.
ad třetí odrážka)
Zdejší orgán ochrany přírody v procesu územního plánování nikdy nepožadoval ve Vámi sledovaném období biologické
hodnocení ve smyslu ustanovení § 67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve změně pozdějších předpisů,
a ustanovení § 18 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve změně pozdějších předpisů. Pro vymezení zastavitelné plochy v návrzích
územních plánů v období od roku 2016 nebylo zdejším správním orgánem vedeno žádné řízení o výjimce podle ZOPK.
ad čtvrtá odrážka)


celkové měsíční náklady vyjádřené „superhrubou mzdou“ za období 01/2017 až 01/2019 činily na odboru
o regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - 69 803 123,- Kč
o životního prostředí, zemědělství a lesnictví – 76 520 183,- Kč



přepočtený počet zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 (tj. za období 25 měsíců) byl na odboru
o regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu – 53,61
o životního prostředí, zemědělství a lesnictví – 63,56

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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