
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

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

Dne 22. 11. 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 22. 11. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: z odboru životního prostředí: 

1. Žádám o zaslání všech podání, která zaslal občan        

 která on zaslal v jakékoliv věci týkajících      a to od roku 2010 

včetně, až do současnosti. Přikládám plnou moc  . Jde mi zejména o podání v akci vrtaná studna na 

pozemku   , ale i o podání zaslaná zde uvedeným       v nekonkretizovaných či jiných 

tématech týkajících se výše uvedených osob.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel od   pouze 

podání týkající se stavby vratné studny na pozemku p. č.  . Žádné podání se netýkalo  

 . V příloze Vám zasíláme tyto dokumenty: 

- č. j. KUJCK 16985/2012 OZZL/2 - podání ze dne 29. 6. 2012, 

- č. j. KUJCK 12081/2013/OZZL  - podání ze dne 8. 3. 2013, 

- č. j. KUJCK 42801/2013/OZZL - podání ze dne 29. 7. 2013, 

- č. j. KUJCK 49763/2013/OZZL - podání ze dne 12. 9. 2013, 

- č. j. KUJCK 58732/2013/KRED - podání ze dne 4. 10.2013, 

- č. j. KUJCK 58451/2013/OZZL - podání ze dne 18. 10. 2013, 

- č. j. KUJCK 64081/2013/OZZL - podání ze dne 5. 11. 2013, 

- č. j. KUJCK 118249/2017/OZZL - podání ze dne 14. 10. 2017, 

- č. j. KUJCK 11312/2018/OZZL - podání ze dne 22. 1. 2018, 

- č. j. KUJCK 30075/2018/OZZL - podání ze dne 27. 2. 2018, 

- č. j. KUJCK 105963/2018/OZZL - podání ze dne 16. 8. 2018 

- č. j. KUJCK 91341/2019/OZZL - podání ze dne 11. 6. 2019. 

 

 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 22. 11. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 143277/2019  

Sp. zn.: KHEJ 136817/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 6. 12. 2019  
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Podklady týkající se odvolacích řízení, které jsou součástí spisových dokumentací, nejsou uloženy na krajském 

úřadu.  

 

 

S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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