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

Dne 14. 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 13. 1. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

jakým způsobem bylo postupováno ve věci podnětu podaného dne 23. 9. 2019 o provedení opatření proti 

nečinnosti úřadu ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a to Městského úřadu Vodňany - odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ"), jímž bylo upozorněno 

na skutečnost, že vzdor rozhodnutí MěÚ čj.: MUVO 7575/2016 ze dne 7. 9. 2016, jímž bylo panu Karlu Kvěchovi 

nařízeno odstranění pevné překážky (uzamčených vrat v podobě železného rámu s dřevěnou výplní) na 

komunikaci, která se nachází na pozemku p. č. 1780/6 v k. ú. Vodňany, a jež (dle sdělení Krajského úřadu 

Jihočeského kraje-odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUJCK 83554/2019, sp. zn. ODSH 

63197/2019/mahov SO ze dne 24. 7. 2019, a poskytnuté informace MěÚ čj. MUVO 7076/2019, sp. zn. DOPSIL 

193/2019 ze dne 9. 8. 2019) nabylo k datu 27. 9. 2016 právní moci a je vykonatelné; se na předmětné 

komunikaci stále nachází překážka. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

dne 30. 9. 2019 obdržel Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen 

„ODSH KÚ Jčk“) Váš podnět k provedení opatření proti nečinnosti úřadu MÚ Vodňany. Dne 01. 11. 2019 pod 

čj. KUJCK 125641/2019 požádal ODSH KÚ Jčk o zaslání spisového materiálu od MÚ Vodňany k posouzení žádosti 

o uplatnění opatření proti nečinnosti. Dne 02. 12. 2019 obdržel zdejší úřad od MÚ Vodňany spis o průběhu 

vedeného řízení v jehož věci jste žádal o sdělení a opatření proti nečinnosti. 

ODSH KÚ Jčk nyní posuzuje obsah spisu a vedeného řízení odborem dopravy MÚ Vodňany a zvažuje určení 

dalšího postupu MÚ Vodňany. Ze zaslaného spisu vyplývá, že odbor dopravy MÚ Vodňany jistým způsobem 

v řízení konal dál, když vydal VÝZVU dne 27.11.2019, kterou požádal Město Vodňany o deklaraci charakteru 

předmětného pozemku, který je ve vlastnictví města Vodňan a jehož se uvedené řízení týká. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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