ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 28245/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 26775/2015/kakr/3

datum: 15.04.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 7. 4. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 4. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
dne 16.12.2014 pod č. j.: KUJCK 69924/2014/OREG vydal Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic, jako správní orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 11 odst. 1 písm. b) a § 80 odst. 1 správního řádu na základě
provedeného šetření v souladu s § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu příkaz k opatření proti nečinnosti Městskému úřadu
Český Krumlov, stavebnímu řádu, aby ve lhůtě 15 dnů od obdržení tohoto příkazu přešetřil dobu, kdy došlo ke spáchání
správního deliktu ve vazbě na § 182 odst. 3 stavebního zákona (obsahující podmínky pro zánik odpovědnosti právnické osoby
za správní delikt). V případě, že uvedená odpovědnost nezanikla, bude jeho povinností bezodkladně zahájit z moci úřední
správní řízení o správním deliktu se společností CARTHAMUS a.s., Vodičkova 714/25, 110 00 Praha 1, z důvodu, že jako
stavebník provedla změnu stavby ,,změna způsobu chlazení kondenzátoru turbogenerátoru u spalovny biomasy
v Domoradicích-Český Krumlov“, v rozporu se stavebním povolením.
V tomto příkazu Krajský úřad též uvedl, že cit: „Po uplynutí uvedené lhůty požaduje krajský úřad, aby byl ze strany Vašeho
úřadu písemně informován o dalším postupu v předmětné věci.“
Žádáme tímto o kopii písemné informace, kterou nečinný stavební úřad zaslal Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve
smyslu výše uvedeného příkazu, a o kopii doručenky uvedené sdělení stavebního úřadu krajskému úřadu z datové
schránky.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaší žádosti jsme vyhověli a příloze tohoto sdělení Vám zasíláme požadovaný dokument vydaný Městským úřadem

Český Krumlov, Stavební úřad, č.j. MUCK 05384/2015 (2015_00466.pdf) včetně obálky datové zprávy, ve které byl
tento dokument doručen Krajskému úřadu Jihočeského kraje (obálka DZ.pdf)
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 2x příloha:
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obálka DZ.pdf
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MċSTSKÝ ÚěAD ýESKÝ KRUMLOV

Stavební úĜad

Kaplická 439, ýeský Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800
Sp. zn..: S-MUCK 00466/2015-Bo
ý.j.: MUCK 05384/2015
VyĜizuje: BohonČk Josef

ýeský Krumlov, dne 29.1.2015

SDċLENÍ
prošetĜení trvající odpovČdnosti za správní delikt
Stavba:
úpravy tepelného zdroje v ý.KrumlovČ-Domoradicích na spalování biomasy, zmČna systému chlazení
kondenzátoru turbogenerátoru
na pozemku st. p. 240, 243, 244/1, 244/2, 362, 374, parc. þ. 964/4, 988/3 v katastrálním území PĜíseþná
MČstský úĜad ýeský Krumlov-stavební úĜad na základČ "PĜíkazu neþinnému správnímu orgánu" ze dne
17.12.2014 prošetĜil dobu, kdy došlo ke spáchání správního deliktu ve vazbČ na § 182 odst. 3 stavebního
zákona, (obsahující podmínky pro zánik odpovČdnosti právnické osoby za správní delikt), v souvislosti s
provedenou zmČnou výše uvedené stavby.
ŠetĜením vyšly najevo tyto skuteþnosti :
To, že nepovolená zmČna stavby byla již provedena, zjistil stavební úĜad v rámci místního šetĜení pĜi
projednávání povolení zkušebního provozu, dne 22.11.2012. Vyplývá to z obsahu protokolu z ústního
jednání a místního šetĜení. Je tedy zĜejmé, že marnČ uplynula lhĤta jednoho roku od okamžiku, kdy se
správní orgán o deliktu dozvČdČl, aniž by bylo zahájeno Ĝízení o deliktu.
ZávČr : OdpovČdnost právnické osoby za správní delikt podle § 182 odst. 3) stavebního zákona již zanikla.

Johana H A N U Š O V Á
vedoucí stavebního úĜadu

Obdrží:
úþastníci (doruþenky)
1. CARTHAMUS a.s., IDDS: kjydbjx
sídlo: Vodiþkova þ.p. 714/25, Nové MČsto, 110 00 Praha 1
2. Krajský úĜad - Jihoþeský kraj, odbor regionálního rozvoje, ÚP, Sě a investic, odd. stavebního Ĝádu, IDDS:
kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu þ.p. 1952/2, ýeské BudČjovice 7, 370 01 ýeské BudČjovice 1

Datová schránka: kdib3rr, Jihoþeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
37076 ýeské BudČjovice, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy
VČc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a þas dodání:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:

SdČlení - universální: úpravy tepelného zdroje v ý.KrumlovČ-Domoradicích na
spalování biomasy, zmČna
252984512
Doruþená datová zpráva
2.2.2015 v 11:10:04
MČsto ýeský Krumlov, námČstí Svornosti 1, 38118 ýeský Krumlov, CZ
64pbvxc
OVM

ZmocnČní:

0/0

Odstavec:

Nezadáno

Naše þíslo jednací:
Naše spisová znaþka:

MUCK 05384/2015
S-MUCK 00466/2015/4

Vaše þíslo jednací:

Nezadáno

Vaše spisová znaþka:

Nezadáno

K rukám:

Nezadáno

Do vlastních rukou:

Ne

Doruþení fikcí zakázáno:

Ne

PĜílohy:
2015-00466.pdf (79,72 kB)

