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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 37517/2016
spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6

datum: 15.03.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

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

Dne 3. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 3. 2016, následujícího znění:
1. Prosím o poskytnutí informace o počtech pracovníků na jednotlivých organizačních útvarech Krajského úřadu
v podrobnostech až do úrovně oddělení, resp. referátů (tam, kde jsou zřízeny), a to ke dni 1. 10. 2015 – s ohledem na aktuální
verzi Organizačního řádu Krajského úřadu JčK.
2. Prosím o poskytnutí výkazů o výkonech orgánů veřejné správy za všechna oddělení, která vykonávají veřejnou správu, a to
za rok 2015 a 2014.
3. Prosím o poskytnutí informací o přestupkových řízení na úseku dopravy a na úseku životního prostředí, a to informací
vztahujících se k roku 2015 o:
a. počtech došlých podání,
b. počtech vydaných rozhodnutí v I. stupni,
c. počtech vydaných rozhodnutí v II. stupni,
d. počtech rozhodnutí vydaných po 60 denní lhůtě.
4. Prosím o poskytnutí informací o počtech řízení na úseku životního prostředí, konkrétně pokud jde o oblast posuzování vlivů
na životní prostřední za rok 2014 a 2015 v členění na:
a. počet došlých podání,
b. počet vyřízených podání.
A na základně naší výzvy k upřesnění č. j. KUJCK 35696/2016 ze dne 10. 3. 2016 bodu č. 2 Vaší žádosti, jste dne 10. 3. 2016
doplnila, že předmětem bodu 2. původní žádosti je Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti
týkajících se státní památkové péče. Prosím tedy o zaslání těchto výkazů za uvedená období; a dále v případě, že jsou výkazy
ve stejném či obdobném rozsahu zpracovávány i za ostatní agendy úřadu, prosím rovněž i o tyto.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) v příloze č. 1 Vám zasíláme počty zaměstnanců Krajského úřadu JčK k 1. 10. 2015 dle organizační struktury;
ad 2) v příloze č. 2 a č. 3 Vám zasíláme výkazy za památkovou péči, jsou to data, která se zasílají organizaci NIPOS, která je
pověřena Ministerstvem kultury ke sběru statistických dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě;
ad 3) zasíláme Vám požadované údaje za:
Odbor dopravy a silničního hospodářství:

a) 658

b) 0

c) 394

d) 206

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví:

a) 2

b) 2

c) 7

d) 1

ad 4) zasíláme Vám požadované údaje za:

rok 2014:

a) 546

b) 546

rok 2015:

a) 343

b) 343
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S pozdravem

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

* 3x příloha:

Počty pracovníků k 1 10 2015.xls
Vykaz_k_vytisteni 2014.pdf
Vykaz_k_vytisteni 2015.pdf
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Počty zaměstnanců Krajského úřadu JčK k 1. 10. 2015 dle organizační struktury
ředitel krajského úřadu

1

Oddělení :

Interního auditu a kontroly

7

Odbor :
Oddělení :

Kancelář hejtmana
úsek vedoucího odboru
organizační
krizové řízení
informací a styku s veřejností

vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
marketingu a cestovního ruchu
Odbor :
Oddělení :

Kancelář ředitele

Odbor :
Oddělení :

Legislativy a vnitřních věcí

Odbor :
Oddělení :

Hospodářské a majetkové správy

úsek vedoucího odboru
personálních věcí a vzdělávání

úsek vedoucího odboru
správní

úsek vedoucího odboru

provozně ekonomické
spisové služby
majetkové správy
Odbor :
Oddělení :

Ekonomický
úsek vedoucího odboru

rozpočtu a financování
přezkumu a metodiky hospodaření obcí
účetnictví
výkaznictví

Odbor :
Oddělení :

Odbor :
Oddělení :

Regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic
úsek vedoucího odboru
stavebního řádu
realizace veřejných zakázek
realizace investic a přípravy projektů
územního plánování
regionálního rozvoje
Životního prostředí, zemědělství a lesnictví
úsek vedoucího odboru
lesního hospodářství a zemědělství
ochrany přírody a krajiny a EIA
rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí

33
13
5
6

2
4
3
11
7
4
15
5
10
41
4
17
7
13
57
3
15
18
14
7

53
4
15
8
6
11
9
63
5
7
19
9

ochrany ovzduší a nakládání s odpady
vodního hospodářství a integrované prevence

10
13

Odbor :
Oddělení :

Školství, mládeže a tělovýchovy

55
2
24
4
15
9
0
1

Odbor :
Oddělení :

Sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor :
Oddělení :

Dopravy a silničního hospodářství

Odbor :
Oddělení :

Kultury a památkové péče

Odbor :
Oddělení :

Informatiky

Odbor :
Oddělení :

Evropských záležitostí

Odbor :
Oddělení :

Krajský živnostenský úřad

úsek vedoucího odboru
školství
mládeže, tělovýchovy a sportu
ekonomiky školství
zaměstnanosti a odměňování
evropských fondů a strategií
evropské projekty

úsek vedoucího odboru
zdravotnictví
sociálně právní ochrany dětí
koordinační a kontrolní
prevence a humanitních činností
sociálních služeb
evropské projekty

úsek vedoucího odboru
silniční dopravy
silničního hospodářství
pro územní samosprávu a st.správu v dopravě

úsek vedoucího odboru
památkové péče
kultury a zřizovaných organizací

úsek vedoucího odboru
správy sítě
správy aplikací a GIS
analyticko-ekonomické a eGovernmentu

úsek vedoucího odboru
administrace akčního plánu programu rozvoje kraje
řízení grantů a projektů
evropské integrace
evropské projekty

úsek vedoucího odboru
úsek správní agendy a metodiky
úsek kontroly a metodiky

56
1
15
8
8
5
16
3
33
3
10
6
14
14
2
5
7
21
1
5
8
7
42
2
15
6
5
14
7
2
3
2

Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz doručte do 25. 3. 2016

Kult (MK) 24-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 149/15 ze dne 31. 10. 2014

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti
týkajících se státní památkové péče
za rok 2015
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2015. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny
požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
Název zpravodajské jednotky (krajský úřad, obecní úřad)

Krajský úřad Jihočeského kraje

Telefon
E - mail
Kraj
IČO

U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76
386720890
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Jihočeský kraj, České Budějovice
70890650

Vlastní www stránky

Ano

www stránky zpravodajské jednotky

www.kraj-jihocesky.cz

Adresa

MUTACE B (pro krajské úřady)
I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Č. ř.
1

a

1101

5,0

s vysokoškolským vzděláním

1102

se středoškolským vzděláním

1103

4,0
1,0

1129

10,0

Počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané za rok (bez sezónních zaměstnanců)
z toho

Celkem
2

Kontrolní součet (ř. 1101 až 1103)

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Správní úkon
a

II. ZÁKON Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Správní úkon
a

Vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku podle
ust. § 3 odst. 1
Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón podle ust. § 6a
Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za národní kulturní památku podle
ust. § 8 odst. 2
Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní
památky učinit vydávaná podle ust. § 10 odst. 1
Rozhodnutí o podmínkách pro další výkon činnosti nebo o zákazu výkonu
činnosti podle ust. § 11 odst. 2
Rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o národní kulturní
památku, podle ust. § 12 odst. 1.
Závazná stanoviska vydávaná k obnově movitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 149 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Rozhodnutí o provedení se nezbytných opatření pro zabezpečení národní
kulturní památky na náklad jejího vlastníka podle ust. § 15 odst. 1.
Rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky podle § 16 odst. 2
Rozhodnutí o přemístění národní kulturní památky nebo nemovité kulturní
památky podle ust. § 18 odst. 1
Rozhodnutí o přemístění movité kulturní památky podle ust. § 18 odst. 2

Č. ř.
1

Počet
2

1201

19

1202

0

1203

7

1204

0

1205

0

1206

0

1207

0

1208

83

Rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní
kulturní památky k dočasnému užívání pro vědecký výzkum nebo pro
účely výstavní podle ust. § 19
Rozhodnutí o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti
strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž
archeologické výzkumy mohou být provedeny podle ust. § 22 odst. 1
Poskytnutí odměny za archeologický nález podle ust. § 23 odst. 4
Rozhodnutí o náhradě nutných nákladů, které mu vznikly nálezci
v souvislosti s archeologickým nálezem podle ust. § 23 odst. 4
Rozhodnutí o náhradě za majetkovou újmu v souvislosti s prováděním
archeologických výzkumů podle ust. § 24 odst. 3
Stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle
ust. § 28 odst. 2 písm. c)
Ustanovení komise, konzervátora či zpravodaje státní památkové péče
podle ust. § 31

Č. ř.
1

Počet
2

1214

0

1215

0

1216

2

1217

0

1218

0

1219

21

1220

0

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 35 odst. 1

1221

1

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 39 odst. 1

1222

1

1223

9

1224

19

1225

1

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do
rozhodnutí, podmíněných závaznými stanovisky, vydaných v režimu
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do
rozhodnutí vydaných v režimu ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád
Počet správních žalob do rozhodnutí krajského úřadu vydaných
v přenesené působnosti, týkajících se státní památkové péče

1209

40

1210

0

1211

0

1212

0

Počet stížností na činnost pracoviště památkové péče

1226

1

1213

0

Kontrolní součet (1201 až 1226)

1229

204

Odesláno dne:

Razítko:

Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

15.3.2016 10:33:32

Krajský úřad Jihočeského kraje

Mgr. Jaroslava Vítovcová

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

Telefon: 386720890
e – mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

III. ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

informace poskytnuté podle ust. § 4

1301

3

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle ust. § 15

1302

0

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informací podle ust. § 16 odst. 3

1303

0

Rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti
o informace podle ust. § 16a

1304

0

Kontrolní součet (ř. 1301 až 1304)

1329

3

IV.ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM
ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

Opatření k ochraně nálezu a rozhodnutí o přerušení prací
v souvislosti s nepředvídaným nálezem kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů podle
ust. § 176

1401

0

Kontrolní součet (ř. 1401)

1429

0

V. ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

Vyjádření k záměru vyhlášení přírodních rezervací a přírodních
památek podle ust. § 41

1501

0

Projednání záměru na vyhlášení památných stromů podle ust. § 55

1502

0

Kontrolní součet (ř. 1501 až 1502)

1529

0

VI.ZÁKON Č. 129/2000SB., O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ)
Správní úkon
a

Kontroly výkonu přenesené působnosti obcí podle
ust. § 67 odst. 1 písm e) a odst. 2
Opatření v rámci dozoru nad výkonem přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí podle ust. § 69a
Kontrolní součet (ř. 1601 až 1602)

Připojení případného komentáře:

Č. ř.
1

Počet
2

1601

6

1602

0

1629

6

Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz doručte do 13. 3. 2015

Kult (MK) 24-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 115/14 ze dne 30. 10. 2013

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti
týkajících se státní památkové péče
za rok 2014
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2014. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny
požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
Název zpravodajské jednotky (krajský úřad, obecní úřad)

Krajský úřad Jihočeského kraje

Telefon
E - mail
Kraj
IČO

U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76
386720890
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Jihočeský kraj, České Budějovice
70890650

Vlastní www stránky

Ano

www stránky zpravodajské jednotky

www.kraj-jihocesky.cz

Adresa

MUTACE B (pro krajské úřady)
I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PAMÁTKOVÉ PÉČE

1101

5,0

s vysokoškolským vzděláním

1102

se středoškolským vzděláním

1103

4,0
1,0

1129

10,0

Počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané za rok (bez sezónních zaměstnanců)
z toho

Celkem
2

Č. ř.
1

a

Kontrolní součet (ř. 1101 až 1103)

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Správní úkon
a

II. ZÁKON Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Správní úkon
a

Vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku podle
ust. § 3 odst. 1
Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón podle ust. § 6a
Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za národní kulturní památku podle
ust. § 8 odst. 2
Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní
památky učinit vydávaná podle ust. § 10 odst. 1
Rozhodnutí o podmínkách pro další výkon činnosti nebo o zákazu výkonu
činnosti podle ust. § 11 odst. 2
Rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o národní kulturní
památku, podle ust. § 12 odst. 1.
Závazná stanoviska vydávaná k obnově movitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 149 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních kulturních
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Rozhodnutí o provedení se nezbytných opatření pro zabezpečení národní
kulturní památky na náklad jejího vlastníka podle ust. § 15 odst. 1.
Rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky podle § 16 odst. 2
Rozhodnutí o přemístění národní kulturní památky nebo nemovité kulturní
památky podle ust. § 18 odst. 1
Rozhodnutí o přemístění movité kulturní památky podle ust. § 18 odst. 2

Č. ř.
1

Počet
2

1201

21

1202

0

1203

9

1204

0

1205

0

1206

0

1207

0

1208

78

Rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní
kulturní památky k dočasnému užívání pro vědecký výzkum nebo pro
účely výstavní podle ust. § 19
Rozhodnutí o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti
strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž
archeologické výzkumy mohou být provedeny podle ust. § 22 odst. 1
Poskytnutí odměny za archeologický nález podle ust. § 23 odst. 4
Rozhodnutí o náhradě nutných nákladů, které mu vznikly nálezci
v souvislosti s archeologickým nálezem podle ust. § 23 odst. 4
Rozhodnutí o náhradě za majetkovou újmu v souvislosti s prováděním
archeologických výzkumů podle ust. § 24 odst. 3
Stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle
ust. § 28 odst. 2 písm. c)
Ustanovení komise, konzervátora či zpravodaje státní památkové péče
podle ust. § 31

Č. ř.
1

Počet
2

1214

0

1215

0

1216

1

1217

0

1218

0

1219

30

1220

0

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 35 odst. 1

1221

3

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 39 odst. 1

1222

0

1223

12

1224

24

1225

0

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do
rozhodnutí, podmíněných závaznými stanovisky, vydaných v režimu
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do
rozhodnutí vydaných v režimu ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád
Počet správních žalob do rozhodnutí krajského úřadu vydaných
v přenesené působnosti, týkajících se státní památkové péče

1209

33

1210

0

1211

0

1212

2

Počet stížností na činnost pracoviště památkové péče

1226

0

1213

0

Kontrolní součet (1201 až 1226)

1229

213

Odesláno dne:

Razítko:

Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

3.2.2015 13:37:47

Krajský úřad Jihočeského kraje

Mgr. Jaroslava Vítovcová

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

Telefon: 386720890
e – mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

III. ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

informace poskytnuté podle ust. § 4

1301

1

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle ust. § 15

1302

0

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informací podle ust. § 16 odst. 3

1303

0

Rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti
o informace podle ust. § 16a

1304

0

Kontrolní součet (ř. 1301 až 1304)

1329

1

IV.ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM
ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

Opatření k ochraně nálezu a rozhodnutí o přerušení prací
v souvislosti s nepředvídaným nálezem kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů podle
ust. § 176

1401

0

Kontrolní součet (ř. 1401)

1429

0

V. ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Správní úkon
a

Č. ř.
1

Počet
2

Vyjádření k záměru vyhlášení přírodních rezervací a přírodních
památek podle ust. § 41

1501

0

Projednání záměru na vyhlášení památných stromů podle ust. § 55

1502

0

Kontrolní součet (ř. 1501 až 1502)

1529

0

VI.ZÁKON Č. 129/2000SB., O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ)
Správní úkon
a

Kontroly výkonu přenesené působnosti obcí podle
ust. § 67 odst. 1 písm e) a odst. 2
Opatření v rámci dozoru nad výkonem přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí podle ust. § 69a
Kontrolní součet (ř. 1601 až 1602)

Připojení případného komentáře:

Č. ř.
1

Počet
2

1601

6

1602

0

1629

6

