ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 3524/2012 KHEJ/3

datum: 20. 2. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní,

dne 13. 2. 2012 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaše podání nazvané jako
„Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, ve kterém jste
požádala o poskytnutí informací spočívající ve sdělení počtu veřejnoprávních smluv o umístění stavby uzavřených podle
§ 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s místně příslušnými
stavebními úřady v kraji a to ve struktuře která byla uvedena v žádosti.
Podle textu Vaší žádosti je zřejmé, že žádáte statistické údaje o uzavřených veřejnoprávních smlouvách za roky
2007-2011, nicméně žádost se týká veřejnoprávních smluv o umístění stavby, které jsou však upraveny v § 78 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a které nahrazují územní
rozhodnutí o umístění stavby, avšak ve Vaší žádosti je odkazováno na § 116 citovaného zákona, který upravuje
veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení.
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou
povinné subjekty, mezi které náleží i kraje, jako územně samosprávné celky, povinny poskytovat informace, vztahující se
k jejich působnosti.
Informace, jež byly požadovány ve Vaší žádosti, se však nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale
k působnosti jednotlivých stavebních úřadů na prvním stupni. S ohledem na tuto skutečnost pak nelze požadované
statistické údaje (ať už o veřejnoprávních smlouvách nahrazujících územní rozhodnutí o umístění stavby či
o veřejnoprávních smlouvách nahrazujících stavební povolení) poskytnout, neboť zpracování těchto statistických údajů by
bylo možné pouze na základě informací a dokumentů, které jsou založeny v archivech příslušných stavebních úřadů
a kterými z toho důvodu povinný subjekt nedisponuje, když povinný subjekt tyto statistiky neshromažďuje ani nevytváří,
neboť mu taková povinnost není právním předpisem stanovena, a proto není ani povinen těmito statistickými údaji
disponovat.
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze proto doporučit, abyste se se svým požadavkem obrátila na věcně a
místně příslušné stavební úřady.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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