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Vážený pane inženýre, 

Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) od Vás obdržel dne 17. 9. 2018 úhradu nákladů 

za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve výši 4.000 Kč související s Vašimi čtyřmi 

žádostmi ze dnů 16. a  21. 8. 2018. Proto Vám KÚ LK zasílá k těmto žádostem následující 

odpovědi:  

1) Za požadované období, tj. roky 2010-2018, bylo pro druh modrásek bahenní (Maculinea 

naustithous) uděleno celkem 12 výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:  

 

1. Rozhodnutí  č.j. KULK/24837/2010 ze dne 14. 4.2010 

2. Rozhodnutí č.j. KULK/74346/2011 ze dne 5.10.2011 

3. Rozhodnutí č.j. KULK/79311/2012 ze dne 14.12.2012 

4. Rozhodnutí č.j. KULK/9167/2012 ze dne 9.2.2012 

5. Rozhodnutí č.j. KULK/72845/2012 ze dne 12.11.2012 

6. Rozhodnutí č.j. KULK/6999/2014 ze dne 29.1.2014 

7. Rozhodnutí č.j. KULK/60908/2014 ze dne 16.9.2014 

8. Rozhodnutí č.j. KULK/29701/2015 ze dne 13.4.2015 

9. Rozhodnutí č.j. KULK5191/2016 ze dne 29.1.2016 

10. Rozhodnutí č.j. KULK/31834/2017 ze dne 21.4.2017 

11. Rozhodnutí č.j. KULK/57039/2018 ze dne 25.6.2018 

12. Rozhodnutí č.j. KULK/59608/2018 ze dne 11.7.2018 

 

 

Anonymizované scany žádostí a rozhodnutí Vám zasílá KÚ LK v příloze této odpovědi. K žádnému 

z řízení pak nebyl vyhotoven posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). 

 

Samostatné povolení pro zásah do porostu rostliny krvavec toten nebylo za požadované období 

krajským úřadem vydáno, resp. krvavec toten není zvláště chráněnou rostlinou dle vyhlášky 
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č.395/1992 Sb., a proto pro zásah do porostu, pokud ten není současně biotopem modráska (viz 

rozhodnutí výše), není nutné žádné povolení od krajského úřadu.  

 

2)   Seznam všech řízení za požadované období, ve kterých byl ve zkráceném přezkumném řízení 

zrušen pravomocný územní souhlas: 

  

1. OÚPSŘ 4/2011 – zrušeno stavební povolení na stavbu viladomu, 

2. OÚPSŘ 147/2012 – zrušeno stavební povolení na změnu stavby, 

3. OÚPSŘ 344/2013 – zrušeno stavební povolení na stavbu garáže, 

4. OÚPSŘ 303/2014 – zrušeno územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu, 

5. OÚPSŘ 118/2018 – zrušení územního souhlasu na stavbu elektro přípojky 

s transformátorem, 

6. OÚPSŘ 158/2018 – zrušen územní souhlas na stavbu garáže. 

 

 

3)  Zpracovateli „Nového návrhu územního plánu města Liberec“ (SAUL s.r.o.) nebyla ze strany 

příslušných odborů KÚ LK uplatněna žádná námitka, poznámka či připomínka ke změně využití 

parcel uvedených v žádosti. 

 

 

4) Vyčíslení nákladů na zaměstnance KÚ LK (kromě platových, ohledně nichž bylo vydáno 

samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace, č.j. OLP/160/2018 ze dne 

4.9.2018):  

Do celkových nákladů na jednotlivé zaměstnance se promítají především provozní náklady. Tyto 

náklady tvoří především ty související se správou sídla Libereckého kraje – Krajského úřadu 

Libereckého kraje. Po vyčíslení celkových nákladů v roce 2017, lze konstatovat, že provozní 

náklady na 1 zaměstnance zařazeného do krajského úřadu činily 39.881 Kč.  

 

Další náklady zaměstnavatele se týkají cestovních náhrad za uskutečněné tuzemské pracovní cesty a 

činily za rok 2017 u níže uvedených pracovníků:  

 

zaměstnanec 

tuzemské cestovní 

náhrady za rok 2017   

v  Kč 

Brettschneiderová Renáta  Ing. 2030,00 

Bulíř Pavel  Bc. 6550,00 

Habrda Kristián  Ing. 4467,00 

Havlíček Petr  Ing. 2969,00 

Kočí Jana  Mgr. 2384,00 

Studený Radomír  Mgr. 6935,00 
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Šádková Jitka  RNDr. 5849,00 

Špiklová Klára  Ing. 4549,00 

Vlčková Radka  Ing. 3848,00 

Waldhauserová Irena  Mgr. 5707,00 

CELKEM 45288,00 

 

 

 

5) Územní plány se dle § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (dále jen stavební zákon) neschvalují, ale vydávají formou opatření obecné povahy. 

KÚ LK se nicméně domnívá, že se dotazujete na „vydání“ územního plánu.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že dle evidence KÚ LK aktualizované dle registračních 

listů předaných odboru územního plánování a stavebního řádu od pořizovatelů územních plánů, 

byly v období od 1. 1. 2017 do 22. 8. 2018 v Libereckém kraji vydány následující územní plány: 

 Doksy 

 Frýdštejn 

 Hejnice 

 Horní Libchava 

 Jablonec nad Nisou 

 Jenišovice 

 Kryštofovo Údolí 

 Luka 

 Malá Skála 

 Pertoltice pod Ralskem 

Upozorňujeme, že evidence KÚ LK má ryze pracovní charakter, neboť oficiální evidenci územně 

plánovací činnosti vede dle § 162 odst. 1 stavebního zákona Ústav územního rozvoje, a je veřejně 

dostupná na webu http://www.uur.cz/?id=966. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Petr Anton 

vedoucí právního oddělení 
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