ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 17874/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 15639/2014/kakr/SO/3

datum: 20.3.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUCBX00F424H*
*KUCBX00F424H*

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10. 3. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 3. 2014, v níž se domáháte poskytnutí níže uvedených informací
týkajících se zásad územního rozvoje.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Otázka: Kdy byly ve Vašem kraji naposledy schváleny zásady územního rozvoje? Pokud jsou právě projednávány zásady
nové, prosím o sdělení, kdy bylo zahájeno jeho pořizování a v jaké fázi se příprava zásad územního rozvoje nyní
nachází? Pokud je znám harmonogram přípravy, prosím o jeho sdělení.
Odpověď:

Schváleny nebyly, o jejich vydání rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 viz
příloha č. 1-Vydání ZÚR.doc, příloha č. 2-ZÚR.pdf a příloha č. 3-ZÚR-odůvodnění.pfd

Otázka: Prosím o sdělení kolik připomínek jste obdrželi k zadání a návrhu zásad územního rozvoje. V případě, že kraj právě
pořizuje nové zásady a bylo teprve schváleno zadání, prosím pouze o informaci kolik připomínek bylo k tomuto zadání
zasláno.
Odpověď:

- údaj týkající se zadání nemá Krajský úřad Jihočeského kraje v současné době k dispozici, s ohledem
na skutečnost, že kompletní spisový materiál, byl předán Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a kopie
spisu nebyla s ohledem na rozsah spisového materiálu pořizována
- k návrhu zásad územního rozvoje uplatnilo připomínky celkem 94 subjektů

Otázka: Kolik námitek celkem bylo obdrženo k návrhu zásad územního rozvoje, pokud již proběhlo veřejné projednání návrhu.
Odpověď:

k návrhu zásad územního rozvoje uplatnilo připomínky celkem 94 subjektů

Otázka: Pokud byly ve Vašem kraji pořizovány zásady územního rozvoje podle nového stavebního zákona, prosím o sdělení,
kolik zástupců veřejnosti bylo zmocněno a kolika občany byl každý z nich zmocněn.
Odpověď:

- počet řádně zmocněných zástupců veřejnosti: 5
- údaj týkající se počtu občanů, kteří zástupce veřejnosti zmocnili, nemá Krajský úřad Jihočeského
kraje v současné době k dispozici, s ohledem na skutečnost, že kompletní spisový materiál, byl
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předán Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a kopie spisu nebyla s ohledem na rozsah spisového
materiálu pořizována
Otázka: Kolik námitek zástupci veřejnosti podali? Jaké námitky zástupci podávali?
Odpověď:

- rozhodnutí o uplatněných námitkách - viz příloha č. 4- příloha č.4-Rozhodnutí o námitkách
a připomínky.pdf

Otázka: Žádáme také o poskytnutí informace o vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách, tedy také informaci o počtu
námitek, o kterých bylo rozhodnuto negativně a informaci o tom, zda bylo proti rozhodnutí o námitce využito opravného
prostředku, jakého a s jakým výsledkem.
Odpověď:

- vypořádání námitek a připomínek - viz příloha č. 4- příloha č.4-Rozhodnutí o námitkách
a připomínky.pdf
- opravné prostředky nebyly využity

Otázka: V případě podání žaloby proti schváleným zásadám územního rozvoje, žádáme o sdělení rozhodnutí soudu, zda bylo
návrhu na zrušení opatření obecné povahy vyhověno a zásady územního rozvoje nebo jejich část byly zrušeny či
nikoli, nebo jestli řízení probíhá.
Odpověď:

- byly podány 3 návrhy na zrušení části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (1 u Nejvyššího
správního soudu v Brně a 2 u Krajského soudu České Budějovice) a 1 kasační stížnost proti rozsudku
Krajského soudu.

a)

Žaloba u NSS: odmítnuto usnesením čj. 2 Ao 9/2011 – 77 ze dne 31. ledna 2012

b)

Žaloba u KS České Budějovice – zamítnuto dne 20. 6.2012, č.j. 10A 42/2012 – 182, podána kasační
stížnost – zamítnuto 4 Aos 1/2012 – 105 ze dne 31.3.2013

c)

Žaloba u KS České Budějovice: zamítnuto 10 A 113/2012 ze dne 28. 2. 2013, podána kasační stížnost –
dosud nerozhodnuto

Otázka: Kolik subjektů (pokud jsou známa data, pak kolik z toho občanů – fyzických osob) se zúčastnilo veřejného projednání.
Odpověď:

- údaj nemá Krajský úřad Jihočeského kraje v současné době k dispozici, s ohledem na skutečnost, že
kompletní spisový materiál, byl předán Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a kopie spisu nebyla
s ohledem na rozsah spisového materiálu pořizována

Otázka: Jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořízení zásad územního rozvoje a pokud jsou obci známy informace, kolik
stálo veřejné pojednání.
Odpověď:

- celkové náklady na pořízení návrhu Zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území: 2 949 567, 50 Kč.
- náklady na konání veřejného projednání: 5 920, 00 Kč (náklady za pronájem místností pro konání
dílčích veřejných projednání v sídlech bývalých okresů).

Otázka: Byly zvoleny speciální metody zapojení veřejnosti nad rámec stavebního zákona? Pokud ano, prosíme o sdělení,
jakým způsobem jste informovali a zapojili veřejnost.
Odpověď:

- ne, pouze se konaly dílčí veřejná projednání v sídlech bývalých okresů.

Otázka: Kolik změn zásad územního rozvoje bylo schváleno od okamžiku schválení stávajících zásad až do 1. 1. 2014?
Odpověď:

žádná
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S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 4x příloha:

příloha č. 1-Vydání ZÚR.doc
příloha č. 2-ZÚR.pdf
příloha č. 3-ZÚR-odůvodnění.pfd
příloha č. 4- příloha č. 4-Rozhodnutí o námitkách a připomínky.pdf
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