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Sdělení k žádosti o informace
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ“)
byla dne 14. března 2019 doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informací pro potřeby výzkumu diplomové
práce. Na základě této žádosti sděluje KÚ následující:
1.

Pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních třech letech (2016-2018) pro úředníky
krajských úřadů vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného vzdělávání na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu nebo pracovní porady, které by se týkaly poradenství
v této oblasti? – ANO

2.

Účastníte se těchto školení a pracovních porad? – ANO

3.

Jak často jsou pořádány a využíváte této možnosti vždy? – 2x ročně, využíváme

4.

Co bývá jejich obsahem? Tzn. informace, které jsou účastníkům předávány, např.
- chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe – ANO
- výklad aktuální legislativy – ANO
- judikatura a aplikace judikátů do praxe – ANO
- odpovědi na předem zasílané dotazy, podněty, připomínky – ANO
- příklady případů z praxe a stanoviska ministerstva k jejich řešení – ANO

5.

Jaké metody předávání informací jsou používány? Např.:
- přednáška - ANO
- přednáška s diskuzí – ANO

6.

Pořádali jste v posledních třech letech (2016-2018) pro úředníky obcí s rozšířenou působností
vzdělávací akce, týkající se odborného průběžného vzdělávání na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu nebo pracovní porady, které by se týkaly poradenství v této
oblasti? – ANO
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7.

Pokud vzdělávací akce pro ORP na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pořádáte,
jsou plánovány pravidelně průběžně, či podle aktuálních potřeb a podle jakých? – JSOU
PLÁNOVÁNY PRAVIDELNĚ, NĚKDY PODLE POTŘEB, např. novely stavebního zákona

8.

Co bývá jejich obsahem? Tzn. informace, které jsou účastníkům předávány, např.:
- chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe – ANO
- výklad aktuální legislativy – ANO
- judikatura a aplikace judikátů do praxe – ANO
- poznatky z kontrolní činnosti, kterou vykonává KÚ u ORP - ANO
- poznatky z činnosti KÚ jako odvolacího orgánu - ANO
- odpovědi na předem zasílané dotazy, podněty, připomínky - ANO
- příklady případů z praxe a stanoviska KÚ k jejich řešení – ANO

9.

Jaké metody předávání informací jsou používány?
- přednáška - ANO
- přednáška s diskuzí – ANO

10. Zasíláte účastníkům vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál s připraveným obsahem
předem? – NE, PRACOVNÍ MATERIÁL SE PŘEDÁVÁ NA VZDĚLÁVACÍ AKCI NEBO
PRACOVNÍ PORADĚ
11. Zpracováváte z proběhlé vzdělávací akce nebo pracovní porady materiál, který obsahuje
probraná témata? Dáváte je k dispozici všem úředníkům ORP? – ANO, ZÁZNAMY Z PORAD,
SEMINÁŘŮ ZPRACOVÁVÁME A PŘÍSTUPNÉ JSOU NA WEBU KRAJSKÉHO ÚŘADU PO
ZADÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍHO KÓDU (pro oprávněné osoby)
12. Kromě materiálů ze školení či porad zpracováváte pro úředníky ORP metodické materiály
k výkonu přenesené působnosti? Jak jsou jim distribuovány? (elektronické zaslání, webové
stránky KÚZK) – ANO, PŘÍSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KÚZK – PŘIHLAŠOVACÍ
KÓD OPRÁVNĚNÉ OSOBY
13. Co bývá jejich obsahem? Např.:
- chystané legislativní změny a jejich aplikace do praxe – ANO
- výklad aktuální legislativy – ANO
- judikatura a aplikace judikátů do praxe – ANO
- poznatky z kontrolní činnosti, kterou vykonává KÚ u ORP – ANO
- poznatky z činnosti KÚ jako odvolacího orgánu – ANO
- odpovědi na zasílané dotazy, podněty, připomínky – ANO
- příklady případů z praxe a stanoviska KÚ k jejich řešení – ANO
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