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Datum:

26. 4. 2019

Ze dne:

Telefon:

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 11. 4. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 4. 2019, v níž
požadujete poskytnutí následujících informací:

zaslání anonymizovaných kopií rozhodnutí a / nebo závazných stanovisek, vydaných Krajským úřadem
Jihočeského kraje jako příslušným nadřízeným správním orgánem v rámci řízení o odvolání, při postupu podle
§ 149 odst. 4 správního řádu nebo v přezkumném řízení, v období od 1. 1. 2002 do dne podání této žádosti,
při přezkumu rozhodnutí nebo závazných stanovisek vodoprávních úřadů, vydaných podle § 14 odst. 1, § 17
odst. 1 nebo podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, k záměrům těžby štěrkopísku.
Počet uzavřených Dohod o provedení práce v roce 2019 včetně doby jejich trvání.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v systému GINIS byly prověřeny údaje u ukončených spisů dle žádosti o informace. Prověření bylo učiněno
v době od 1. 1. 2014 do dne podání žádosti, tj. 11. 4. 2019, a to s ohledem na skartační lhůtu 5 let, která tu
byla do konce roku 2017 v případě odvolacích řízení a přezkumů.
V uvedené době nebylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje jako příslušným nadřízeným správním
orgánem žádné rozhodnutí ani přezkoumáváno závazné stanovisko, vydané podle § 14 odst. 1,
§ 17 odst. 1
nebo podle § 104 odst. 9 vodního zákona k záměrům těžby štěrkopísku.
S pozdravem

Soukup Petr Mgr., vedoucí odboru

v z. Pandulová Zdeňka Ing.,
vedoucí organizačního oddělení
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