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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 64392/2018
spisový znak: KHEJ 60184/2018/kakr/3

datum: 14.05.2018

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 03.05.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 02.05.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
písemnosti, spadající do působnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení
stavebního řádu. Prosím o poskytnutí písemností - „Předání spisu - vyjádření k odvolání44, kterým Městský úřad Vimperk
doplnil - předal KÚ odvolání proti:
1. Usnesení č.j. MUVPK-VÚP 29285/17-KLI-993/10 ze dne 9. 10. 2017 (KUJCK 20024//2018)
2. Usnesení č.j. MUVPK-VÚP 29140/17-KLI-993/10 ze dne 6.10. 2017 (KUJCK 20025/2018)
3. Usnesení č.j. MUVPK-VÚP 8996/18-KLI-993/10 ze dne 14. 3. 2018 (doposud nerozhodnuto)
4. Rozhodnutí č.j. MUVPK-VÚP 8921/18-KLI-993/10 ze dne 14. 3. 2018 (doposud nerozhodnuto)
5. samostatnou výzvu č.j. KUJCK 19818/2008 OREG/7 ze dne 4. 9. 2008, citovanou ve sdělení č.j. KUJCK 480/2009 OREG 3
ze dne 11. 3.2009 (viz příloha)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a v kopiích přikládáme tyto písemnosti:
I. Opatření vydané Městským úřadem Vimperk, odborem výstavby a územního plánování, dne 7. 12. 2017 pod
č. j.: MUVPK-VÚP 37573/17-KLI-993/10 ve věci: „PŘEDÁNÍ SPISU“ adresované „Jihočeskému kraji - krajskému úřadu“. Jak
vyplynulo z jeho obsahu, tak spolu se spisovým materiálem byla Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (doručeno na podatelnu dne 11. 12. 2017), jako správnímu orgánu
příslušnému dle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve
vazbě na § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v tehdy účinném znění, předložena dvě odvolání Pavla
Svobody,

jednak

odvolání

spis. zn.: VÚP-993/2010-KLI,

ze
ze

dne
dne

19. 10. 2017
6. 10. 2017

a

proti
pak

usnesení
odvolání

č. j.:
ze

MUVPK-VÚP 29140/17-KLI-993/10,

dne

19. 10. 2017

proti

usnesení

č. j.: MUVPK-VÚP 29285/17-KLI-993/10, spis. zn.: VÚP-993/2010-KLI, ze dne 9. 10. 2017.
Pozn.: O odvolání

ze dne 19. 10. 2017 proti usnesení ze dne 6. 10. 2017 č. j.: MUVPK-VÚP 29140/17-KLI-993/10

rozhodl krajský úřad rozhodnutím č. j.: KUJCK 20025/2018, spis. zn.: OREG/149340/2017/jibu, ze dne 9. 2. 2018, o odvolání
ze dne 19. 10. 2017 proti usnesení ze dne 9. 10. 2017 č. j.: MUVPK-VÚP 29285/17-KLI-993/10 rozhodl krajský
úřad rozhodnutím č. j.: KUJCK 20024/2018, spis. zn.: OREG/144136/2017/jibu, ze dne 9. 2. 2018.
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II. Opatření vydané Městským úřadem Vimperk, odborem výstavby a územního plánování, dne 20. 12. 2018 pod
č. j.: MUVPK-VÚP 13972/18-KLI-993/10 ve věci: „PŘEDÁNÍ SPISU“ adresované „Jihočeskému kraji - krajskému úřadu“. Jak
vyplynulo z jeho obsahu, tak spolu se spisovým materiálem byla Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (doručeno na podatelnu dne 25. 4. 2018), jako správnímu orgánu příslušnému
dle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 89
odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění, předložena dvě odvolání

, jednak odvolání ze

dne 19. 3. 2018 proti rozhodnutí ze dne 14. 3. 2018 č. j.: MUVPK-VÚP 8921/18-KLI-993/10, spis. zn.: VÚP-993/2010-KLI, a pak
odvolání ze dne 19. 3. 2018 proti usnesení ze dne 14. 3. 2018 č. j.: MUVPK-VÚP 8996/18-KLI-993/10, spis. zn.: VÚP-993/2010KLI.
Pozn.: Ve věci odvolání

ze

dne

19. 3. 2018

proti

rozhodnutí

ze

dne

14. 3. 2018

č. j.: MUVPK-VÚP 8921/18-KLI-993/10 byl založen spis krajského úřadu spis. zn.: OREG/57582/2018/jibu SS, ve věci odvolání
Pavla Svobody ze dne 19. 3. 2018 proti usnesení ze dne 14. 3. 2018 č. j.: MUVPK-VÚP 8996/18-KLI-993/10 byl založen spis
krajského úřadu spis. zn.: OREG/60896/2018/jibu SS. V obou odvolacích řízeních krajský úřad zatím nerozhodl.
III. Výzva Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze
dne 4. 9. 2008 č. j.: KUJCK 19818/2008 OREG/7.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru

Přílohy:
-

kopie písemnosti MěÚ Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 7. 12. 2017
č. j.: MUVPK-VÚP 37573/17-KLI-993/10, spis. zn.: VÚP-993/2010-KLI (2×A4)

-

kopie písemnosti MěÚ Vimperk, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 20. 4. 2018
č. j.: MUVPK-VÚP 13972/18-KLI-993/10, spis. zn.: VÚP-993/2010-KLI (2×A4)

-

kopie Výzvy Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, ze dne 4. 9. 2008 č. j.: KUJCK 19818/2008 OREG/7 (3×A4)
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