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Sdělení k žádostem o poskytnutí informací ze dne 1.12.2020
Vážený pane,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 1.12.2020 dvě Vaše žádosti
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně
jste v nich uvedl následující:
Žádost adresovaná „odboru dopravy“ krajského úřadu:
1. Za jakých podmínek bude umožněna výstavba v průmyslové zóně v k.ú. Jalubí na ploše
označené V 49. Dopravní infrastruktura této v současné době již 6 ha průmyslové plochy
vznikla před 40lety, pro nepoměrně menší polohu, nepočítaje s tak masivním rozšířením.
V současnosti není nijak připravena a žádné dopravní infrastrukturní součásti pro tak
rozsáhlou plochu neexistují. Mapa přiložena k žádosti.
2. Je možné na této ploše realizovat za současných dopravních podmínek výstavbu objektů
průmyslu a výroby. Jaké podmínky, dopravní infrastruktury, musí být splněny, ze strany obce,
aby mohla být realizována průmyslová zástavba.
Žádost adresovaná „odboru stavebního řádu“ krajského úřadu:
1. Za jakých podmínek bude umožněna výstavba v průmyslové zóně v k.ú. Jalubí na ploše
označené V 49. Infrastruktura této v současné době již 6 ha průmyslové plochy vznikla
před 40lety, pro nepoměrně menší plochu, nepočítaje s tak masivním rozšířením.
V současnosti není nijak připravena a žádné dopravní infrastrukturní součásti pro tak
rozsáhlou plochu neexistují. Mapa přiložena k žádosti.
2. Je možné na této ploše realizovat za současných podmínek výstavbu objektů průmyslu
a výroby. Jaké podmínky, především dopravní infrastruktury, musí být splněny, ze strany
obce, aby mohla být realizována průmyslová zástavba.
K uvedeným žádostem, které jsou obsahově v podstatě téměř shodné, krajský úřad uvádí, že jde
o žádosti o poskytnutí územně plánovací informace ve smyslu § 21 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o využití návrhové
plochy V 49, jsou podmínky využití uvedeny v kap. F. textové části Územního plánu Jalubí, ve znění
změny č. 1 s účinností od 6.9.2016. Tato kompletní územně plánovací dokumentace je veřejně
přístupná na webových stránkách pod odkazem https://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-jalubi.
Vzhledem k tomu, že požadované informace jsou zveřejněny, odkazuje Vás krajský úřad v souladu
s ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím na výše uvedenou zveřejněnou
dokumentaci.
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