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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 20068/2016
spisový znak: KHEJ 16035/2016/kakr/6

datum: 03.02.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 27. 1. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaše podání nazvané jako „Žádost
informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, ve kterém jste požádala o zaslání kopie
Rozhodnutí ze dne 26. 1. 1993, evidovaného pod č. j. Vod. 231/2-163/93 a opravy Rozhodnutí ze dne 26. 1. 1993 evidovaného
pod stejným číslem jednacím č. j. Vod 231/2-163/93. A dále o poskytnutí obsahu písemného záznamu na listině /tzn. kopii/
všech dokumentů, které byly podkladem pro vydání Rozhodnutí OŽP-Prachatice, Vodoprávního úřadu, ze dne 26. 1. 1993,
evidovaného pod č. j. VOD. 231/2-163/93.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
povinné subjekty jsou podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví není příslušným vodoprávním úřadem ve věci:


povolování staveb zdrojů podzemních vod a souvisejících nakládání s vodami, tím je v souladu s § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí,



ochranných pásem vodních zdrojů v případě vodních zdrojů podzemních vod, tím je v souladu s § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí.

Krajský úřad Jihočeského kraje nemá žádné z požadovaných informací ze své úřední činnosti k dispozici a z tohoto důvodu
Vaši žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkládá.
Zároveň Vám doporučujeme tuto žádost podat přímo u Městského úřadu Vimperk, k jehož působnosti se Vámi požadované
informace vztahují.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru Kancelář hejtmana
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