ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 30600/2011 OMVV/3

datum: 10. 8. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 29. 7. 2011, týkající se poskytnutí souboru informací:

1.

strana 4513+ 4517-4521 vyhlášeného rozhodnutí 309/10 Sb.;

2.

strana 937-951 nálezu publikovaného pod č. 94/11 Sb.;

3.

celé 80/11 Sb.;

4.

úřadem adresovaného samosprávného celku zpracovaný paragrafovaný či na jeho objednávku vypracovaný návrh
zákona o šumavském národním parku;

5.

poslední dvě stanoviska resp. připomínky JčK ke zřízení CHKO Novohradské hory;

6.

zda adresovaný subjekt přispívá na provoz provozovny České pošty v budově úřadu;

7.

výše nájemného hrazená poštou za užívání prostor v ulici u Zimního stadionu;

8.

počet oplocených parkovacích míst v areálu úřadu u nemocnice – z toho počet pro pracovníky úřadu a vedení JčK;

9.

počet kolostojanů v budově či areálu obou úřadů – z toho počet míst pro externí osoby;

10. připomínky adresované korporace ke stavbě dálniční spojky kolem Nových Hodějovic a Vidova, po nichž došlo ke
změně územního plánu (spojka u jezu v Č. B.)
Vám sdělujeme toto:
Ad 1.) Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze č. 1 tohoto dopisu Vám zasíláme: Sbírka zákonů č. 309/2010, strana 4513 –
4521;
Ad 2.) Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze č. 2 tohoto dopisu Vám zasíláme: Sbírka zákonů č. 94/2011, strana 931 – 951;
Ad 3.) Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze č. 3 tohoto dopisu Vám zasíláme: Sbírka zákonů č. 80/2011, strana 810 – 841;
Ad 4.) a ad 5.) bylo povinným subjektem rozhodnuto o odmítnutí části žádosti; toto rozhodnutí bude doručeno samostatně.
Ad 6.) Jihočeský kraj nepřispívá na provoz provozovny České pošty v budově úřadu;
Ad 7.) nájemné hrazené Českou poštou za užívání prostor v ulici u Zimního stadionu činní cca Kč 4.500,-- měsíčně včetně
služeb spojených s nájmem;
Ad 8.) celkový počet parkovacích míst bez rozlišení na krajský úřad a vedení JčK je 101, a to včetně parkovacích míst pro
nájemce v areálu a 6 parkovacích míst pro ZTP;
Ad 9.) počet kolostavů v areálu KÚ1 U Zimního stadionu je 36 pro zaměstnance a 12 pro externí osoby; počet kolostavů
v areálu KÚ2 Boženy Němcové je 27 pro zaměstnance a 0 pro externí osoby;
Ad 10.) Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vydal
k návrhu změny územního plánu města České Budějovice, zpracované ve vazbě na přeložku silnice III/15529, k.ú. České

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefonní ústředna: 386 720 111, fax: 386 354 967
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Budějovice 5, 6, 7 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování podle § 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (stavební zákon) dne 18. 3. 2010 pod čj. KUJCK 10266/2011 OREG/2 (stanovisko zasíláme v příloze č. 4).
Jiné vyjádření ani stanovisko ze strany oddělení územního plánování vydáno nebylo.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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č. 1 Sbírka zákonů č. 309/2010, strana 4513-4521
č. 2 Sbírka zákonů č. 94/2011, strana 931-951
č. 3 Sbírka zákonů č. 80/2011, strana 810-841
č. 4 Posouzení návrhu změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na přeložku
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