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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 10. 1. 2020 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 8. 1. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

zpřístupnění informací k záležitosti evidované pod spis. zn. OREG 84220/2018/vetr SO, kterou Váš správní orgán 

řeší od roku 2018. V této souvislosti požaduji informaci, v jaké fázi se celá věc v současné době nachází. 

V případě, že Váš správní orgán shora uvedenou záležitost již uzavřel, žádám o sdělení, jak naložil s mým 

podáním ze dne 26.06.2019 (RR690459638CZ) vč. Právní formy, čísla jednacího a data vydání správního aktu, 

kterým tak učinil, současně o poskytnutí jeho kopie, s uvedením informací k důkazům, které Váš správní orgán 

provedl, aby mohl celou věc uzavřít. 

Dále žádám o sdělení výsledku šetření podjatosti určeného zastupitele obce pro pořízení změny č. 3 ÚP Dolní 

Třebonín (určeného usnesením č. 183/2017 zastupitelů obce Dolní Třebonín), resp. o sdělení správního orgánu, 

kterému byla tato záležitost předána k prošetření.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

u přezkumného řízení evidovaného pod spis. zn. OREG 84220/2018/vetr SO (přezkum řízení změny č. 3 

územního plánu Dolní Třebonín je v současné době připravován návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 

a vypořádání připomínek (mimo jiné, i uplatněných autorem žádosti o poskytnutí informací), rozhodnutí ve věci 

bude zveřejněno koncem ledna 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že je vydáváno ve formě opatření obecné 

povahy, bude doručeno veřejnou vyhláškou, zveřejněnou na úřední desce obce Dolní Třebonín a krajského 

úřadu. Do vlastních rukou žadatele se v souladu se správním řádem nedoručuje. 

K námitce podjatosti určeného zastupitele konstatujeme, že činnost určeného zastupitele je vykonávána 

v samostatné působnosti a nevztahuje se na ni správní řád. Určený zastupitel je pouze jakousi spojkou mezi 

pořizovatelem územního plánu a zastupitelstvem obce, o konečné podobě územního plánu rozhoduje vždy 

zastupitelstvo. Ustanovení § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se na činnost určeného 

zastupitele nevztahují. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
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