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

Dne 16. 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 16. 1. 2020, čj. AK: 120182019, v níž 

požadujete poskytnutí následujících informací: 

Rozhodnutím Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí, ze dne 29.7.2019, 

č.j. OŽP/39167/19/IN-559, bylo vydáno povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, 

popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání ve vodní nádrži Mlýnský rybník p. č. 2057/2 a 2100 

k.ú. Studená a změnil dle § 12 odst. 2 zákona o vodách povolení tak jak je uvedeno ve výroku II. a III. 

uvedeného rozhodnutí.  

Podáním blíže nezjištěného dne požádal pan Ing. Jiří Müller, nar. 10.4.1957, bytem Tyršova 106, 378 56 

Studená, Krajský úřad Jihočeského kraje podle § 94 a násl. správního řádu o přezkum výše uvedeného 

rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí, ze dne 29.7.2019, 

č.j. OŽP/39167/19/IN-559.  

Tímto žadatel Jiří Vrátil žádá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informaci, 

jak byla věc vyřízena, resp. jak bylo s podáním pana Ing. Jiřího Müllera naloženo. Žadatel dále zdvořile žádá 

o poskytnutí rozhodnutí v této věci.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení ve věci pravomocného rozhodnutí Městského 

úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí, č. j. OŽP/39167/19/IN - 559 ze dne 29. 7. 2019. Jednotlivé 

dílčí závěry svého přezkoumání krajský úřad uvedl v bodech 1) až 7) svého sdělení č. j. KUJCK 126549/2019 ze 

dne 4. 11. 2019, které Vám zasíláme v příloze.  Žadatel Jiří Vrátil nebyl v této věci účastníkem řízení.  

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 

Příloha 
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