Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 26/2016 ze dne 3. 6. 2016
Poskytnutí informací týkajících se územně plánovací dokumentace (citace):

„1) Má Vaše město schválený územní plán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (tj.
ve formě opatření obecné povahy, který splňuje požadavky stavebního zákon, dále také jen „nový
územní plán“)?
2) Pokud nemá Vaše město schválen nový územní plán dle bodu 1), probíhá proces pořizování nového
územního plánu?
3) Pokud probíhá proces pořizování nového územního plánu, v jaké je momentálně fázi?
4) Kdo byl/je zpracovatelem nového územního plánu?
5) Jaké byly dosud vynaloženy finanční prostředky na pořízení nového územního plánu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon?
6) Znáte výši nákladů vynaložených na vyhotovení návrhu zadání nového územního plánu, návrhu
nového územního plánu, veřejné projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území? Pokud
ano, prosíme o jejich poskytnutí odděleně, nikoli jako souhrnnou částku.
7) Pokud už proběhlo veřejné projednání nového územního plánu, jak byla zajištěna účast veřejnosti –
využili jste jakékoli nadstandardní způsoby komunikace? Pokud ano, jaké postupy jste použili?
8) Pokud víte, kolik občanů se veřejného projednání účastnilo, prosíme o sdělení tohoto čísla. Pokud
víte, kolik bylo podáno připomínek a kolik námitek (odděleně, pokud je to možné), prosíme o sdělení
tohoto údaje. Pokud víte, kolik bylo zmocněno zástupců veřejnosti, prosíme i o sdělení tohoto údaje.
9) Kolik bylo podáno návrhů na pořízení změny územního plánu za roky 2007-2015?
10) Kolik z těchto návrhů na pořízení změny územního plánu bylo nakonec jako změna územního
plánu skutečně schváleno a vydáno?
11) V kolika případech podal občan obce za účelem takové změny územního plánu, která umožní
realizaci záměru se soukromým účelem?
12) V kolika případech podala tento podnět právnická osoba s vlastnickými právy k nemovitostem na
území obce za účelem takové změny, která umožní realizaci záměru se soukromým účelem (kupř.
výstavba obytného souboru, provozu, rodinného domu, atp.)?
13) Víte, jaké byly vynaloženy celkové náklady na pořizování a schvalování změn územního plánu
podle předchozího bodu?
14) V kolika případech se tento investor podílel na úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu,
která sloužila pouze k realizaci jeho soukromého záměru? Jaká byla celková částka uhrazená těmito
investory?“
Vyřizoval Odbor rozvoje - 17.6.2016 - odesláno do ID DS.
Text odpovědi
Spolek………………, podáním ze dne 03.06.2016 požádal Magistrát města Karviné
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadované
informace uvedené v bodech 1) až 14) se týkají územně plánovací dokumentace.
Magistrát města Karviné, jako obecní úřad s rozšířenou působností, je podle ustanovení § 6
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), úřadem územního plánování.
Výkonem činnosti úřadu územního plánování je pověřen Odbor rozvoje Magistrátu města
Karviné, který předmětnou žádost posoudil a k jejím jednotlivým bodům, týkajících se
územně plánovací dokumentace, sděluje tyto informace:

1) Nemá nový územní plán.
2) Ano.
3) Oznámeno řízení o kompletním návrhu územního plánu a konání jeho veřejného
projednání.
4) Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o.
5) 7 763 300,- Kč
6) Zadání – uhrazeno 2 558 500,- Kč, návrh - uhrazeno 1 064 800,- Kč, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj – bude uhrazeno 181 500,- Kč
7) Neproběhlo.
8) Není ještě známo.
9) 68
10) 2
11) 53
12) 15
13) 108 100,- Kč
14) 2 případy. 108 100,- Kč

