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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane
dne 6. 3. 2019 obdržel Olomoucký kraj Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve
které žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Jaké metody používá dotčený orgán ochrany přírody při procesech územního
plánování (porovnání s Nálezovou databází ochrany přírody vedenou Agenturou
ochrany přírody a krajiny, rozhovory s občany, terénní šetření a pozorování apod.),
aby nedošlo při tvorbě územních plánů ke kolizi se zájmy ochrany přírody.
2) Počet řízení o výjimce dle ZOPK a jejich zkrácený popis (katastrální území, parcelní
číslo, živočišné a rostlinné druhy, délka vyřízení řízení, stanovené podmínky), které
byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánů (proces
přípravy územního plánu) v období od roku 2016.
3) Počet řízení a jejich zkrácený popis, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval
vypracování biologického hodnocení (nově „hodnocení“) dle ZOPK v období od roku
2016.
4) Celkové měsíční náklady zaměstnavatele („super hrubá mzda“) a počet
zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 na odborech:
- územního plánování a stavebního řádu
- životního prostředí a zemědělství
K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme:
Ad 1) Dotčené orgány ochrany přírody a krajiny používají zejména mapové podklady,
územně analytické podklady, zřizovací dokumenty k soustavě NATURA a zvláště
chráněných území, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, dále také nálezové
databáze ústředních seznamů ochrany přírody a v neposlední řadě také informace získané
od občanů, spolků, orgánů přírody a krajiny či z vlastní činnosti.

Ad 2) Počet řízení o výjimce dle ZOPK, které byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné
plochy: 0.
Ad 3) Počet řízení, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval vypracování biologického
hodnocení dle ZOPK od roku 2016: ukončených řízení je 0.
Ad 4) Uvedený bod žádosti byl vyhodnocen tak, že žádáte informace o nákladech a počtu
zaměstnanců na oddělení územního plánování a oddělení stavebního řádu (spadající pod
odbor strategického rozvoje kraje, nikoliv tedy odbor územního plánování a stavebního řádu,
když takový odbor není na Krajském úřadě Olomouckého kraje zřízen) a odboru životního
prostředí a zemědělství. K dotazu tedy uvádíme, že za požadované období 01/2017 až
01/2019 činila „superhrubá mzda“ pro 72 pracovních pozic uvedených oddělení (tj.
oddělení územního plánování, oddělení stavebního řádu) a odboru životního prostředí a
zemědělství částku 82.778.340,- Kč.
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