ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 51610/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 50599/2013/kakr/SO/3

datum: 23.09.2013

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 16. 9. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 9. 2013, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
- kolik stál územní plán obce Čížkrajíce a kdo ho platil?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
o pořízení územního plánu rozhoduje dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zastupitelstvo obce. Náklady na pořízení územního plánu projektantem hradí
obec, která rozhodla o pořízení (§ 45 odst. (1) stavebního zákona).
Obec Čížkrajice v roce 2012 požádala o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z grantového programu „Podpora tvorby územně
plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje“. Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 43/2012/ZK-2 ze dne
20. 12. 2012 schválilo poskytnutí grantu obci Čížkrajice ve výši 76 800 Kč. Z pravidel grantového programu „Podpora tvorby
územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje“ vyplývá, že minimální požadovaná spoluúčast žadatele o dotaci je
50% celkové výše nákladů. Za „vhodné náklady“, které lze hradit z grantu, jsou považovány náklady nezbytné pro provedení
projektu a vynaložené během realizace projektu (tedy až po podání žádosti, nikoliv zpětně), tzn., že nelze čerpat dotaci např. na
Průzkumy a rozbory zpracované jako podklad pro návrh zadání územního plánu, tj. před podáním žádosti. K vyplacení dotace
dosud nedošlo, obec do této chvíle nepředložila závěrečnou zprávu spolu s konečným vyúčtováním projektu. Další vyjádření
ohledně ceny územního plánu jsou dle našeho názoru v kompetenci obce.
K dalším bodu Vaší žádosti o přezkum územního plánu obce Čížkrajíce a rozhodnutí o uplatněných námitkách Vám sdělujeme,
že Váš požadavek na přezkum územního plánu Čížkrajice zpracováváme, bude se mu věnovat odbor regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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