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Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí stavebního úřadu Plánu spravedlivé 
transformace

Dne 21.07.2021 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádali o poskytnutí 
následujících informací:

,,…o poskytnutí následujících informací souvisejících s přípravou Plánu spravedlivé územní 
transformace, ve vztahu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace 
Karlovarského krajei:
1) Metodika povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů;
2) Výstup posouzení přijatelnosti strategických projektů pracovní skupinou (etapy č. 9 až 11 schématu 
projektového procesu KVK), včetně případného bodového hodnocení vyřazených i doporučených 
projektů;
3) Seznam projektů na základě hodnocení návrhů strategických projektů externími experty (etapa č. 12 
schématu projektového procesu KVK), včetně bodového hodnocení;
4) Zápis z jednání panelu expertů pro kontext a validaci hodnocení (etapa č. 13 schématu 
projektového procesu KVK);
5) Předpokládané datum jednání rozšířené RSK KVK, na němž budou projednávány strategické 
projekty dle doporučení pracovních skupiny. Bude-li ke dni vyřízení žádosti k dispozici zápis z již 
proběhlého jednání, žádáme o jeho poskytnutí včetně všech příloh…“.

K Vaši žádosti sdělujeme následující:

Ad 1) 
Metodiku přikládáme v příloze č. 1.

Ad 2, 3) 
Výstup posouzení přijatelnosti strategických projektů pracovní skupinou včetně seznamu projektů 
přikládáme v příloze č. 2 a 3.

Ad 4)
Zápis z panelu jednání expertů přikládáme v příloze č. 4.
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Ad 5)
19. řádné jednání rozšířené RSK KVK se konalo dne 16. 6. 2021. Zápis včetně příloh tohoto zápisu 
(tzn. prezentace, pozvánky a prezenční listiny) zasíláme jako přílohu č. 5

Další informace k projednávanému bodu č. 4 Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského 
kraje (PSÚT, Návrh rozdělení alokace, Strategické projekty) jsou dostupné na stránkách RSK KVK 
ve sloupci Podklady u jednání z 16. 6. 2021 (např. plán transformace, seznamy strategických projektů 
apod.).

S pozdravem

Mgr. Johana Vydrová
vedoucí právního oddělení
odbor legislativní, právní

                  a krajský živnostenský úřad

  

Přílohy:
Příloha č. 1 – Metodika
Příloha č. 2, 3 – Seznam projektů
Příloha č. 4 – Zápis z panelu jednání expertů
Příloha č. 5 -  Zápis ze dne 16. 6. 2021 včetně příloh
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