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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 23. 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 23. 4. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1) Vyhradil si Váš úřad pravomoc k vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.?
2) Pokud ano, sdělte mi prosím, kolik bylo zahájeno územních řízení v letech 2009-20014 (jde o územní řízení, která byla
v tomto období i skončena bez ohledu na případné zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem či následně došlo ke
zrušení rozhodnutí o odvolání soudem)?
3) Sdělte mi prosím, kolik bylo vydáno územních rozhodnutí v letech 2009-20014 bez ohledu na jejich případné zrušení
nadřízeným orgánem či soudem.
4) V kolika případech se v územních řízeních, ve kterých byla vydána územní rozhodnutí podle bodu 2) žádosti účastnily řízení
občanská sdružení (spolky)?
5) V kolika případech využila občanská sdružení odvolání?
6) V kolika případech bylo toto odvolání úspěšné a dané územní rozhodnutí bylo zrušeno?
7) V kolika případech bylo proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaném v řízení podle bodu 2) žádosti
zamítavé a občanské sdružení (spolek) podalo žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu?
8) V kolika případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu podle bodu 6) žádosti soudem zrušeno?
9) Pokud máte spisové značky soudních rozhodnutí, prosím o jejich sdělení.
Současně Vás prosím o sdělení této informace:
1) Sdělte mi prosím, kolik bylo zahájeno územních řízení v letech 2009-20014, ve kterých byl Váš úřad ze zákona příslušným
stavebním úřadem k vydání územního rozhodnutí (jde o územní řízení, která byla v tomto období i skončena bez ohledu na
případné zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem či následně došlo ke zrušení rozhodnutí o odvolání soudem)?
2) Sdělte mi prosím, kolik bylo vydáno územních rozhodnutí v letech 2009-20014 bez ohledu na jejich případné zrušení
nadřízeným orgánem či soudem v řízeních podle bodu 1.
3) V kolika případech se v územních řízeních, ve kterých byla vydána územní rozhodnutí podle bodu 1) žádosti účastnily řízení
občanská sdružení (spolky)?
4) V kolika případech využila tato občanská sdružení (spolky) odvolání?
5) V kolika těchto případech bylo toto odvolání úspěšné a dané územní rozhodnutí bylo zrušeno?
6) V kolika těchto případech bylo proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaném v řízení podle bodu 2) žádosti
zamítavé a občanské sdružení (spolek) podalo žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu?
7) V kolika případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu podle bodu 6) žádosti soudem zrušeno?
8) Pokud máte spisové značky soudních rozhodnutí, prosím o jejich sdělení.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
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v letech 2009 – 2014 si Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje nevyhradil ve smyslu § 17 stavebního zákona ani v jednom případě pravomoc stavebního úřadu I. stupně pro
vydání územního rozhodnutí. Stejně tak v uvedeném období nevedl jako příslušný stavební úřad žádné územní řízení.
S pozdravem

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