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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 34572/2016
spisový znak: KHEJ 32105/2016/kakr/3

datum: 08.03.2016

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 2. 3. 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 znění pozdějších předpisů“, ve kterém jste
požádala o zpřístupnění následujících informací:
1.

Jaké množství podnětů/stížností týkajících se podomního prodeje v České republice obdržely Vám podřízené
živnostenské úřady ve Vašem kraji za rok 2014 a 2015? Prosím o uvedení konkrétních živnostenských úřadů, které
evidují podnět/stížnost.
2. V kolika z výše uvedených případů živnostenský úřad dospěl k závěru, že se jedná o porušení zákona? Prosím
vždy o uvedení konkrétního živnostenského úřadu ve Vašem kraji.
3. O jaká porušení zákona se konkrétně jednalo?
4. Které subjekty se porušení dopustily (konkrétní název podnikatele)?
5. Jaké sankce (druh a výše) byly těmto subjektům uloženy?
Všechny odpovědi na zadané otázky žádám zpracovat s uvedením konkrétního živnostenského úřadu tak, aby bylo
patrné, které oblasti jsou podomním prodejem nejvíce zasaženy.
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu, případně můžete
využít možnost zaslání informace na emailovou adresu.
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 krajský živnostenský úřad Vámi požadované informace neshromažďuje a ani je ze zákona shromažďovat
nemusí. Tyto informace jsou v působnosti obecních živnostenských úřadů na obcích s rozšířenou působností.
Krajský úřad Jihočeského kraje tudíž 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.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru Kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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